
 

XXVII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny 

Erdélyi forduló 

2016/2017-es versenykiírás 

A XXVII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny a biológia iránt érdeklődő magyarul 

tanuló VII. és VIII. osztályos általános iskolásoknak szól Felvidéktől Erdélyig, Vajdaságtól Kár-

pátaljáig. Az idei tanévben először nyílik lehetőség egy külön erdélyi forduló megszervezésére a 

Magyar Természettudományi Társulat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Babeş-

Bolyai Tudományegyetem, valamint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége együttműködése 

révén. Az erdélyi fordulóban a legmagasabb pontszámot elért öt tanuló továbbjut a XXVII. Her-

man Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny döntőjére, amelyre 2017. június 2-4. között Kisúj-

szálláson (Magyarország) kerül sor. 

Kérjük az iskolákat, hogy a verseny erdélyi fordulóján való részvételi szándékukat szíveskedjenek 

előzetesen jelezni a http://kv.sapientia.ro/hu regisztrációs felületen. A regisztrációra a hatékony 

logisztikai szervezés szempontjából van szükség (várható résztvevői létszám, étkezés, szállás, stb.). 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a versenyen résztvevő diákok és kísérő tanáraik számára a 

verseny idejére étkezést és igénylés esetén anyagi kereteink függvényében 2017. május 5-én (pén-

tek) éjszakára szállást is biztosítunk. Utazási költséget azonban nem áll módunkban téríteni. 

A versenyen való részvétel ingyenes. 

A regisztráció határideje 

2017. március 10. (péntek) 

A versenyre jelentkező diákok előzetes kiválasztását az iskolák szaktanáraira bízzuk. A regisztrációs 

űrlapot csak a versenyen ténylegesen részt venni szándékozó diákoknak kell kitölteni. 

A verseny időpontja 

2017. május 6. (szombat) de. 10:00 óra  

A forduló helyszíne 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar, Kolozsvár 

Calea Turzii (Tordai út) 4. sz., Kolozs megye. +40-372-788-890 / E-mail: office@kv.sapientia.ro. 

A díjkiosztó ünnepély helyszíne 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

M. Kogălniceanu (Farkas) utca 1. sz., Kolozs megye. E-mail: titkarsagbio@ubbcluj.ro 
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A verseny menete 

A VII. és VIII. osztályos tanulók egy kategóriában versenyeznek. A verseny során a versenyzők 

egy feladatlapot töltenek ki, amelynek a kérdései az alább megadott négy tételcsomagra vonatkoz-

nak. A dolgozatokat az erdélyi versenybizottság minősíti. Az erdélyi forduló keretében a legmaga-

sabb pontszámot elért öt tanuló továbbjut a Magyarországon megtartandó Kárpát-medencei dön-

tőbe. Amennyiben holtverseny alakul ki, a versenybizottság a megadott ismeretanyagból feltett 

kérdésekre adott válaszok alapján dönti el a továbbjutás sorrendjét a versenyzők között. 

Az erdélyi fordulóhoz szükséges ismeretanyag 

1. Herman Ottó élete és munkássága: http://www.tbuvar.hu/fooldal/verseny/herman.html 

2. Hazai védett állatok, növények ismerete – az 1. sz. mellékletben megadott fajlista alapján, 

szabad felkészüléssel. 

3. Védett területek és természetvédelem Erdélyben – az Erdélyi Gyopár és a TermészetBÚVÁR 

folyóirat cikkei alapján. A használható cikkgyűjtemény elérhető a 2. sz. mellékletben jelzett 

honlapokon. 

4. Cikkek az Erdélyi Gyopár folyóiratból – a megjelölt cikkek listája a 2. sz. mellékletben található. 

A résztvevők díjazása 

A versenyszervező bizottság a XXVII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny erdélyi 

fordulóján résztvevő versenyzőknek és felkészítő tanárainak elismerő oklevelet ad. A verseny nyer-

tesei I., II., III. díjban és dicséretben, illetve könyv- vagy egyéb tárgyjutalomban részesülnek. A 

legsikeresebb versenyzők egy egyhetes természetvédelmi táborban vehetnek részt tanáraikkal 

együtt. 

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!  

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségen kaphatnak további részletes felvilágosítást a versenyről: 

Mihályfalvi Katalin 

Tel.: +40-769-675-036 

E-mail: hermanotto.kolozsvar@gmail.com 

 

 

Versenyszervező bizottság elnökei 

Dr. Balog Adalbert 

egyetemi tanár, Sapientia EMTE 

Dr. Markó Bálint 

egyetemi docens, BBTE 

 

Versenyszervező bizottság titkára 

Dr. Tonk Szende 

egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE 

 

 

 

 

 

MTT Kárpát-medencei tanulmányi versenyek főszervezője 

Dr. Tardy János 

c. egyetemi tanár, az MTT ügyvezető elnöke 

 

Támogató

http://www.tbuvar.hu/fooldal/verseny/herman.html
mailto:hermanotto.kolozsvar@gmail.com


 

1. sz. melléklet 
Hazai védett állatok, növények ismerete 

 Tudományos név Magyar név 

Emlősök Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér 

 Castor fiber európai hód 

 Ursus arctos barnamedve 

 Lynx lynx európai hiúz 

 Canis lupus európai szürkefarkas 

 Martes martes nyuszt 

Madarak Pelecanus onocrotalus rózsás gödény 

 Egretta alba nagy kócsag 

 Ciconia ciconia fehér gólya 

 Milvus milvus vörös kánya 

 Aquila pomarina békászó sas 

 Crex crex haris 

 Alcedo atthis jégmadár 

 Dryocopus martius fekete harkály 

 Carduelis carduelis tengelic 

 Falco cherrug kerecsensólyom 

 Lanius collurio tövisszúró gébics 

Hüllők Emys orbicularis mocsári teknős 

 Lacerta viridis zöld gyík 

 Natrix tessellata kockás sikló 

 Vipera ursinii rakosiensis rákosi vipera 

Kétéltűek Bombina variegata sárgahasú unka 

 Hyla arborea zöld levelibéka 

 Salamandra salamandra foltos szalamandra 

 Bufotes viridis zöld varangy 

Halak Rhodeus sericeus amarus szivárványos ökle 

 Umbra krameri lápi póc 

 Misgurnis fossilis réti csík 

Ízeltlábúak Austropotamobius torrentium kövi rák 

 Cerambyx cerdo nagy hőscincér 

 Lucanus cervus nagy szarvasbogár 

 Parnassius apollo nagy apollólepke 

 Cordulegaster heros kétcsíkos hegyi szitakötő 

Növények Echium russicum piros kígyószisz 

 Crambe tataria tátorján 

 Gladiolus palustris mocsári kardvirág 

 Tulipa hungarica magyar tulipán 

 Cypripedium calceolus boldogasszony papucsa 

 Paeonia officinalis ssp. banatica bánáti bazsarózsa 

 Pulsatilla patens tátogó kökörcsin 



 
 

2. sz. melléklet 
Védett területek és természetvédelem Erdélyben 

2013/3: Bartók Attila: Kelemen-havasok Nemzeti Park 

http://www.erdelyigyopar.ro/2013-3/5078-vedett-terueletek-rejtett-kincsei.html 

2014/1: Bartók Attila: Tordai-hasadék Természetvédelmi Terület 

http://www.erdelyigyopar.ro/2014-1/5191-vedett-terueletek-rejtett-kincsei.html 

2014/5: Bartók Attila: Királykő Nemzeti Park nyugati része 

http://www.erdelyigyopar.ro/2014-5/5313-2014-12-01-14-06-24.html 

2016/3: Vojnits András: Nemzeti Park a Déli Kárpátokban – Kelet kapuja 

http://www.tbuvar.hu/fooldal/2016pdf/TB_2016_03_OK_digitalis.pdf 

 

 

 

Cikkek az Erdélyi Gyopár folyóiratból 

2007/3: Szabó D. Zoltán: Vízpartok madárnépe 

http://erdelyigyopar.ro/2007-3/481-vizpartok-madarnepe.html 

2007/3: Székely Dénes: Barlangvédelem 

http://erdelyigyopar.ro/2007-3/484-barlangvedelem.html 

 

2009/5: Kocsis András: A Görgény-völgyi mocsárerdőben 

http://erdelyigyopar.ro/2009-5/984-a-gorgeny-volgyi-mocsarerdoben.html 

2011/2: Imecs István: A halak násza 

http://erdelyigyopar.ro/2011-2/4404-a-halak-nasza.html 

2010/6: Balázs Katalin: Lábnyom-követésen 

http://erdelyigyopar.ro/2010-6/2888-labnyom-kovetesen.html 
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