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„ E C O M E T H O D S ”  T E R M É S Z E T -  É S  K Ö R N Y E Z E T I S M E R E T I  V E T É L K E DŐ  
I I .  F O R D U L Ó -  M E G O L D Á S O K  

 
1. RAGADOZÓ MADARAINK 
Erdeink otthont, menedéket, táplálékot szolgáltatnak az állatvilág legdíszesebb csoportjának, a madaraknak. Az 
alábbi képeken néhány védett, nálunk is előforduló madár képét láthatjátok. Nevezzétek meg a madarakat! 
 

  
1. Vörösvércse - Falco tinnunculus 2. Egerészölyv - Buteo buteo 

  
3. Héja - Accipiter gentilis 4. Kabasólyom - Falco subbuteo 

  
5. Karvaly - Accipiter nisus 6. Kígyászölyv - Circaetus gallicus 
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7. Kékvércse - Falco vespertinus 8. Kerecsensólyom - Falco cherrug 

  

9. Rétisas - Haliaeetus albicilla 10. Darázsölyv - Pernis apivorus 
 
2. MADRÁCSICSERGÉS ERDŐN-MEZŐN 
Fészkelő madaraink kétharmada odúlakó. Az odúk kialakításában nagyon fontos szerepe van a 
harkályoknak. Szorgalmas kopácsolásaikkal, furkálásaikkal valamint minden évben újonnan kialakított 
fészkükkel más madaraknak is otthont teremtenek. 
Sajnos egyre nagyobb problémát okoz a fák korai kivágása, mely nagymértékben csökkenti az odúk 
kialakítását és fennmaradását. A „hajléktalanná” vált énekeseink számára egyre fontosabbá válik a 
mesterséges odúk kihelyezése. Az alábbiakban madarak hangját hallhatjátok, melyek előszeretettel foglalják 
el az egyes mesterségesen kihelyezett odúkat is.  
Ismerjétek fel az egyes madarak hangját és írjátok mellé magyar és tudományos nevét. 
 

1. Barázdabillegető - Motacilla alba 
2. Házi veréb - Passer domesticus 
3. Búbos banka - Upupa epops 
4. Csúszka - Sitta europaea 
5. Széncinege - Parus major 

6. Kék cinege - Parus caeruleus 
7. Nyaktekercs – Jynx torquilla 
8. Házi rozsdafarkú - Phoenicurus ochruros 
9. Seregély - Sturnus vulgaris 
10. Vörösbegy - Erithacus rubecula 

 
3. LÉGSZENNYEZÉS 
Alkossatok egy olyan keresztrejtvényt, amelynek megfejtése egy, a légszennyezés témaköréhez kapcsolódó 
szó! A kitöltött keresztrejtvényt és a vízszintes sorok szavainak meghatározását tartalmazó lapot tűzzétek a 
feladatlapokhoz. (Maximális pontszám érhető el, ha a függőleges sorban megjelenő szó helyes, ha a vízszintes 
sorok minden szava értelmes szó és az egyes szavak körülírása találó!) 
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4. NATURA 2000 
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 védettségi kategória összeurópai szinten, azonos szabályozási 
rendszerrel célozza meg a kiemelkedő természeti értékek védelmét és megőrzését. Válaszoljátok meg a hozzá 
kapcsolódó kérdéseket! 
 
1. Mi a célja a Natura 2000-es hálózatnak?  

Európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és 
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező 
természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. 

2. A szabályozás a védett területek mely két típusát különbözteti meg?  

Különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési területek. 

3. 1995-ben mely országok csatlakoztak a hálózathoz? 

Ausztria, Finnország, Svédország 

4. A keleti, 2004-es és 2007-es bővítéssel milyen biogeográfiai régiókkal bővült a Natura 2000 hálózat? 

Pannon- sztyepp- és fekete-tengeri régió. 

5. Románia és Magyarország területének hány %-a Natura 2000 terület? 

Ro.: 23%, Mo.:21,4%  

6. A Natura 2000-es területek szabályozásának egyik célja a hasznosítás és a természetvédelem 
érdekeinek összehangolása. Mit jelent a területek fenntartható hasznosítása? 

A természeti értékek olyan módon és ütemben történő használata, amely nem haladja meg azok megújuló 
képességét, nem vezet a természeti értékek és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartja a jelen és 
jövő generációk életlehetőségeit. 

7. Nevezzetek meg legalább 5, Natura 2000-es területet Szatmár és Szabolcs-Szatmár megyékben! 
ROMÁNIA 

1) Túr folyó(Râul Tur) 
2) Túr folyó alsó szakasza (Lunca infreioară a Turului) 
3) Nyírség-Érmellék(Câmpia Nirului-Valea Ierului) 
4) Károlyi síkság(Câmpia Careiului) 

5) Pricop-Huta Certeze,  
6) Berekszád-Somkút(Bîrsău-Șomcuta Mare) 
7) Érmellék(Câmpia Ierului) 

MAGYARORSZÁG 
A SZSZB területére eső természet-megőrzési területek: 

 Baktai-erdő  
 Bátorligeti Nagy-legelő 
 Bika-rét  
 Bökönyi Közös-legelő 
 Csaholc-Garbolc  
 Eret-hegy  
 Gelénes-Beregdaróc   
 Grófi-erdő  
 Gúti-erdő  
 Jánki-erdő  
 Kállósemjéni Csordalegelő  
 Kaszonyi-hegy -Dédai-erdő  
 Kömörő-Fülesd  
 Lónya-Tiszaszalka   
 Magosligeti-erdő és gyepek  
 Nagy-Vadas  

 Napkori-legelő 
 Nyíregyházi lőtér 
 Nyírgyulaji Kis-rét 
 Nyírmihálydi-legelő  
 Nyírség-peremi égeresek 
 Nyírturai-legelő  
 Ófehértói lőtér  
 Ömbölyi-erdő és Fényi erdő  
 Rohodi-legelő 
 Rozsály-Csengersima 
 Sóstói-erdő  
 Szentpéterszeg-Hencidai gyepek 
 Tarpa-Tákos   
 Teremi-erdő 
 Tiszalöki szikesek  
 Újtanyai lápok  

 Vámosatya-Csaroda 
 Júlia-liget 
 Albert-tó 
 Apagyi Falu-rét 
 Paszabi kubikgödrök 
 Csikós-lapos 
 Kisvárdai gyepek 
 Vajai-tó 
 Daru-rét 
 Kraszna-menti rétek 
 Nyírbogdányi-rét 
 Orosi gyepek 
 Libegős 
 Tunyogmatolcsi-Holt-

Szamos 
 Gőgő-Szenke 

A megye területére eső különleges madárvédelmi területek: 
 Felső-Tisza,  
 Szatmár-Bereg 
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5. ENERGIÁRÓL OKOSAN! 
Az emberiség egyre növekvő energiaigényét a nem megújuló energiahordozók elégítik ki a legnagyobb 
arányban és csupán 13%-ban használ az emberiség megújuló energiát. Az alábbiakban kérdéseket 
olvashattok, melyek-e két energiacsoporthoz kapcsolódnak. Röviden, lényegretörően válaszoljatok a 
kérdésekre. 
 

1) Milyen más elnevezéseit használjuk e két típusú energiának? 
Fosszilis energia, hagyományos energia 
2) Soroljátok fel azokat az ásványkincseket, amelyekből az emberiség kényelmét, ugyanakkor fejlődését 
szolgáló energiahordozók (üzemanyag, távfűtés, áram,...) lesznek! 
Kőolaj, földgáz, szén, urán. 
3) Soroljátok fel, milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes nem megújuló energiahordozók előállításának és 
használatának! Gondoljatok gazdasági, környezetvédelmi és egészségügyi szempontokra!(Összesen 10 előnyt és 
10 hátrányt pontozunk)  
ELŐNYÖK pl.: A széntüzelés jelenleg az áramtermelés legolcsóbb módja. A kőolaj könnyen szállítható mind 
vezetékeken, mind hajón. Az olajtüzelésű erőművekben rövid idő alatt nagy mennyiségű villamos energia 
állítható elő. A földgáz kis tömegű, vezetékeken keresztül könnyen szállítható. Az urán  kitermelése 
energiaegységre vetítve viszonylag olcsó. A nukleáris üzemanyag tárolása kis helyen megoldható.  
HÁTRÁNYOK pl.: A nem megújuló energiakészletek korlátozottak. A szén, kőolaj, földgáz égetése során 
széndioxid szabadul fel, ami az üvegházhatást erősíti. Ezek égetése során kéndioxid szabadul fel, ami a savas 
eső egyik alkotóeleme. Az urán használata során radioaktív hulladék képződik, ami káros az élő szervezetekre. 
Mivel a készletek tartaléka véges, hosszú távon egyre drágább lesz a kitermelésük. Egyre drágább lesz a 
fogyasztásuk. Vizek (édes és tengervizek) szennyezése. Talaj szennyezése. A kőolaj kitermelése és szállítása 
során meghibásodhatnak a berendezések, amelyek hírtelen nagymértékű környezeti katasztrófákat okoznak az 
élővilágban. 
4) Milyen megújuló energiaforrásokkal pótolhatók a nem megújuló energiaforrások? (legalább 3-at soroljatok fel!) 
Szélenergia, napenergia, vízenergia, geotermikus energia, ár-apály energia, biomassza-energia 
5) Soroljatok fel olyan eszközöket, amelyek a megújuló energiaforrásokat átalakítják energiahordozókká! (10 
eszközig pontozunk) 
Vízkerék, szélerőmű, napelem, ár-apály erőmű, geotermikus kút, napkollektor, szélgenerátor, hőszivattyú, 
szélmalom 
6) Soroljátok fel az egyes megújuló energiaforrások felhasználásának és az energiahordozóik használatának 
előnyeit és hátrányait! (Összesen 10 előnyt és 10 hátrányt pontozunk) 
ELŐNYÖK pl.: Megfelelő használatuk környezetkímélő(talaj-, levegő-, víz- kímélő). A napenergia 
használatával olyan helyeken is megoldható az energiatermelés, ahol más energiahordozók nem állnak 
rendelkezésre. Tartalékaik elvileg végtelenek. A megújuló energiát létrehozó eszközök üzemeltetése már nem 
kíván nagy anyagi ráfordítást. Termeléskor nem képződnek káros anyagok, szennyező anyagok, nincsenek 
égéstermékek. 
HÁTRÁNYOK pl: A megújuló energiát termelő eszközök, berendezések nem szakszerű elhelyezése és nagy 
mennyiségben való alkalmazása kárt tehet a környezetben, pl.a A napkollektorok, napelemek nem működnek 
felhős időben és éjszaka sem. A megújuló energiát előállító és hasznosító eszközök hatásfoka alacsony, 
létrehozásuk költséges. A szélerőművek nem működnek nagyon erős vagy nagyon gyenge szélben. A víztározók 
gyakran értékes földterületeket károsítanak. A geometrikus energia felhasználása során gyakran a kutakból 
ártalmas gázok és ásványi anyagok szabadulhatnak fel, amelyek semlegesítése gond. A biomassza 
előállításakor, ha az erdők kitermelése meghaladja a felújulásuk mértékét, akkor kimerülhetnek. 
7) Soroljatok fel 10 olyan takarékoskodási közlekedési szokást vagy praktikát, amellyel csökkenthető az 
üzemanyagfogyasztás! 
Amennyiben lehetséges, közlekedjünk gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedési járműveken! Lehetőleg családi 
autót használjunk, ha lehet fogjunk össze szomszédainkkal, barátainkkal, ha közösen tudjuk intézni autóhoz 
kötött dolgainkat, menjünk egy autóval! Városi használatra alacsony teljesítményű, takarékos, jó műszaki 
állapotban levő autót használjunk! Használjunk, takarékos, jó műszaki állapotban levő autót! Ne 
közlekedjünk szórakozásból vagy unalomból! A piros lámpánál kapcsoljuk ki a motort! A tömegközlekedésben 
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részesítsük előnyben a villamos meghajtású járműveket,a  vasutat a közúttal szemben! Alkalmazzunk 
üzemanyag-kímélő vezetői stílust! 
8) Soroljatok fel 10 olyan takarékoskodási szokást vagy praktikát, amellyel csökkenthető egy háztartás 
villamosenergia fogyasztása! 
Vásároljunk alacsony fogyasztású háztartási gépeket! Ha kimegyünk a szobából, vagy elmegyünk  házból, 
kapcsoljuk ki a fényeket! A lefagyasztott ételt előző este vegyük le  a jégről, ne a mikróban olvasszuk ki! Ne 
nyitogassuk gyakran a hűtőszekrényt! A hűtőszekrényt ne a fűtőtest mellé helyezük, hanem a konyha egy 
hűvösebb részére! Csak akkor menjen  aTV, ha azt nézzük! Húzzuk ki azokat az elektromos berendezéseket, 
amelyeket nem használunk! Ne hagyjuk a telefontöltőket, egyéb akkumulátor-töltőket a konnektorban, miután 
már nem használjuk őket! Tanuláshoz, olvasáshoz asztali lámpát használunk! Kicseréljük az égőket takarékos 
izzókra! 

6. HASZNOS ÁLLATOK HÁZUNK TÁJÁN 
Kertünkben és házunk környékén számos hasznos állatfaj telepedhet meg, ha védelmük és megtelepedésük 
érdekében odafigyelünk egy pár kertrendezési praktikára. A következőkben arra vagyunk kíváncsiak, 
mennyire tudjátok, hogy milyen állatok jöhetnek szóba, ha eláruljuk, hogy milyen hasznot hoznak és mit 
tehetünk a megtelepedésük érdekében. 

Haszna házunk táján Védelmük, megtelepedésük érdekében. Az állatfaj neve 
1. Szúnyogokat és kártevő 

molylepkéket vadászik. 
Hagyjuk meg az odvas fákat vagy 
helyezzünk ki számukra speciális odút. denevér 

2. Rovarokkal, csigákkal, férgekkel 
táplálkozik, megfigyelték, hogy 
elriasztja a patkányt a környékről. 

Hagyjunk meg egy pár négyzetméter 
gondozatlan területet, pár kupac levágott 
gallyat vagy levelet a bokrok alatt. 

sün 

3. Egeret, patkányt, pockokat 
vadászik(itt három állatfaj 
megnevezését kérjük!) 

Kevésbé bolygatott kő-vagy farakásokat 
hagyunk vagy rakunk a kertünkben, 
udvarunkon, nem zavarjuk a padláson őket. 

Nyest, menyét, görény

4. Drótférgekkel, csigákkal, lótetűvel, 
pajorokkal, hernyókkal táplálkozik. 

Nem bolygatjuk lakhelyüket. 
vakond 

5. Férgeket, pajorokat, hernyókat, 
gilisztákat fogyasztanak, de nem 
vetik meg a bogyós gyümölcsöket 
sem, énekükben gyönyörködhetünk. 

Csipkebogyóbokor, almafa ültetésével 
csalogatjuk kertünkbe őket. 

feketerigó 

6. Tavasszal szívesen időznek a 
kertünkben és a gyümölcsfákról 
csipegetik a férgeket, hernyókat, 
rovarokat (ide legalább három fajt 
nevezzetek meg!) 

Olajos magvakat, marhafaggyút, 
gyümölcsöket teszünk ki télen az etetőjükre, 
fészekodút teszünk ki nekik, meghagyjuk az 
odvas fákat, kerüljük a permetezést, 
telepítsünk bogyós növényeket. 

Széncinege, 
kékcinege, 

rozsdafarkú,seregély, 
csúszka, nagy 

fakopáncs 
7. Szúnyogokat, legyeket, csigákat, 

férgeket eszik. 
Sziklakertet építünk, kerti tavacskát 
alakítunk ki, ősszel nyitvahagyjuk a pince 
ajtaját, hogy lemehessenek telelni, tavasszal 
úgyszintén, hogy feljöhessenek. 

béka 

8. Nagy szúnyogpusztító. Köveket, sziklákat teszünk napos, elhagyott 
helyre, hogy azokon sütkérezzenek. gyík 

9. Levéltetű-zabáló. Szövőatkákkal és 
pajzstetvekkel is táplálkozik. 

Kerüljük a mérgező szerekkel való 
permetezést. Elhalt fákban, tetők alatt, 
fűhalmokban telelnek át, ezért jó, ha ezeket 
meghagyjuk nekik. 

Katicabogár (zöld 
fátyolka is) 

10. Virágok beporzásában segít. Kártevő 
rovarokat fogyaszt. 

 

Lyukacsos farönköt, elhalt fadarabokat 
helyezünk ki, kerüljük a vegyszeres 
gyomirtást és a rovarölőszerek használatát. 
Nem tüntetjük el az avart, mohát, elhalt 
farönköket 

Magányos méhek 
(karcsú-, bányász-, 

bundás-, fali-, 
pelyhes-, 

szabóméhek) 
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7. HEJ HALÁSZOK, HALÁSZOK MIT FOGOTT A HÁLÓTOK… 
A hajdani halbőséggel szemben ma folyóink halállománya nem mondható igazán gazdagnak. A gátak nélkül 
szétterülő folyók sekély vizeiben mérhetetlen mennyiségű hal ívott, ezzel szemben a mai állomány 
fenntartásához rendszeres telepítés szükséges.  
A feladat, felismerni a halakat a képek alapján, leírni magyar és latin nevüket! 
 

1. Balin - Aspius aspius 2. Aranykárász/Széles kárász - Carassius carassius

3. Kecsege - Acipenser ruthenus 4. Paduc - Chondrostoma nasus 

5. Menyhal - Lota lota 6. Sügér - Perca fluviatilis 
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7. Süllő/Fogas - Sander lucioperca 8. Ponty - Cyprinus carpio 

9. Csuka - Esox lucius 10. Folyami harcsa/Lesőharcsa - Silurus glanis 
 
8. HEJ HALÁSZOK, HALÁSZOK MIT FOGOTT A HÁLÓTOK II. 
Az alábbiakban meghatározásokat találtok itt, melyek a fenti képeken látható fajokhoz tartoznak. Írjátok a kép 
számát a hozzá tartozó meghatározás után.  
1. Erősen megnyúlt, oldalról összenyomott, aránylag alacsony hátú hal. Feje nagy, szintén oldalról 

lapított. Csúcsban nyíló szája is nagy. Szájában erős fogak ülnek, melyek között nagyobb, a többi 
közül kiemelkedő ebfogak is találhatók. A nagyobb példányok 50-60 cm hosszúak, de egy méternél 
nagyobb is lehet. Az adott vízterületen gyakori halak közül válogatja táplálékát, nem annyira faj, 
mint inkább méret alapján szelektálva közöttük, a kisebb méretűeket részesítve előnyben. 
Legértékesebb és legkeresettebb halaink egyike. 

7 

2. Igen magas hátú, oldalról erősen lapított hal. Homloka meredeken emelkedik, orra tompa, szája 
kicsi, csúcsba nyíló. Alapszíne aranysárga. Közepes méretű faj, hossza 15-25 cm, ritkán 30 centi 
fölött. A növényekben gazdag sekély állóvizek jellemző hala. A folyószabályozások előtt a 
leggyakoribb halak egyike volt. Az ármentesítés után erősen megfogyatkozott, az utóbbi évtizedekben 
pedig számos vizünkből eltűnt. Ma már ritka és veszélyeztetett halunk, védelme indokolt lenne. 

2 

3. Megnyúlt testű, oldalról lapított, változóan magas hátú hal. Feje közepes méretű, szája kicsi és 
csúcsban nyíló, fölső állkapcsán és szájszögletében 1-1 rövid bajuszt visel. A nagyobbak hossza 40-
50 cm, de 1 méter fölött is lehet. Főleg gerinctelen állatokkal, kisebbrészt növényi hajtásokkal és 
magvakkal táplálkozik. Belső-Ázsiából természetes úton jutott el Európába és Kelet-Ázsiába, majd 
később sokfelé telepítették. Halgazdaságok legnagyobb mennyiségben nevelt és tenyésztett hala, 
amelyet horgászvizekbe is nagy tételben telepítenek. Húsa jó ízű, kevéssé szálkás. 

8 

4. Orsó alakú, megnyúlt testű hal. Orra karcsú, enyhén fölfelé hajló. Bajuszszálai hosszúak, 
rojtozottak, hátrasimítva a száját elérik. Többnyire 50 centinél kisebb példányai kerülnek elő, de 70-
80 cm fölötti példányok is akadnak. Férgekből, csigákból, rovarlárvákból álló táplálékát a 
mederfenéken keresi. Azokon a folyószakaszokon, ahol a tiszavirág még jelentős számban él, rendszerint 
ez a hal is megtalálható, mivel a kérészlárva a kedvenc csemegéi közé tartozik. Kitűnő ízű, szálkamentes 
húsa csemegének számít, különösen amióta megritkult vizeinkben, és ritkábban kerül az asztalra. 

3 
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5. Nyúlánk, a feji részén fölülről, farki részén oldalról lapított hal. Feje aránylag rövid, de széles, orra 
közepesen hosszú, a szeme kicsi. Szája nagy, félig alsó állású, benne apró, hegyes fogak vannak. 
Testének színe zöldesbarna, sötétebb márványozással. A nagyobb példányok hossza 40-50 cm, 
ritkán 60 centi körüli. Fiatalabb korban a táplálékát fenéklakó gerinctelen állatok alkotják, a 20 cm 
fölöttiek viszont áttérnek a ragadozó életmódra, s főként halakat fogyasztanak. Hidegkedvelő faj 
lévén aktivitásának maximuma a téli hónapokra esik. Szálkamentes húsa kitűnő ízű, nagyméretű 
mája az ínyencek csemegéje. 

5 

6. Megnyúlt, oldalról enyhén lapított testű hal, hát- és hasvonala szinte párhuzamos. Feje nagy, orra 
igen hosszú, széles és lapos, a kacsa csőrére emlékeztet. Félig fölső állású, hatalmasra tátható 
szájában erős és hegyes ragadozófogak ülnek. Hosszú életű, nagyra növő hal, kivételesen 1 méternél 
nagyobb is lehet. Robbanékony mozgású, lesből támadó, falánk ragadozó. Tápláléka zömmel hal, 
olykor alig kisebb, mint maga a zsákmányoló. Természetes vizeink halászatában és horgászatában 
igen jelentős halfaj. Népszerűségében széles körű elterjedése mellett az is szerepet játszik, hogy 
télen, a jég alól is fogható. 

9 

7. Teste megnyúlt, áramvonalas, háta és hasa egyformán ívelt. Szája teljesen alsó állású, 
megvastagodott ajkait szaru borítja. A hát- és farokúszó szürkés feketén szegélyezett, a többi úszója 
vörhenyes. Ívási időben az ivarérett példányok teste kékes színezetű, melluszonyaik narancsvörösek. 
Táplálékát kezdetben planktonikus állatok, később egyre inkább a víz alatti köveken és tárgyakon 
kialakuló élőbevonat alkotja. Sajátos táplálkozási szokásai miatt nem konkurense egyetlen 
halfajunknak sem. Elterjedési területe Európa középső és déli területe. A legtöbb nagyobb 
vízhozamú folyó felső szakaszán, ahol az aljzat homokos gyakran előkerülhet. 

4 

8. Teste erősen megnyúlt, hát- és hasvonala egyformán ívelt. A szájnyílása nagy, szájszeglete túlér a 
szem vonalán. Alsó állkapcsának csúcsa kissé felfelé hajló, kampós. Pikkelyei aprók. Uszonyaik 
vörhenyesek, a farokalatti úszó erőteljesen kikanyarított. Nagy növésű hal, jól fejlett példányainak 
hossza 50-60 cm, de kivételesen egy métert is elérhet. Pontyfélékhez tartozik, azonban valódi 
ragadozó életmódot folytat. Elsősorban a nagyobb folyóvizek lakója, elterjedési területe a Rajnától 
az Urál hegységig tart. 

1 

9. Hosszúra nyúlt, a fején fölülről, a farokrészen oldalról erősen lapított testű hal. Feje széles, a szeme 
kicsi, orra rövid és lapos. Szája rendkívül nagy, félig fölső állású, benne több sorban és sűrűn 
parányi fogacskák ülnek. Felső állkapcsán két hosszú, az alsón 4 rövidebb bajuszszál található. A 
viza után a legnagyobbra növő hala vizeinknek, hossza a 2,5 métert is elérheti. Falánk ragadozó, 
tápláléka elsősorban halakból áll – köztük saját fajtársaiból is -, de bőségesen fogyaszt méretének 
megfelelő gerinctelen állatokat is. Gazdasági szempontból igen jelentős, értékes hal. Húsa 
szálkamentes, és bár zsírtartalma nagy, rendkívül ízletes. 

10 

10. Aránylag magas testű, oldalról lapított hal. Feje és szeme nagy, orra hosszabb, mint szemének 
átmérője. Szája csúcsba nyíló , de hasítéka kissé fölfelé irányul, benne apró fogak vannak. Két 
hátúszója közül az elsőben 12-17 tüske, a másodikban 12-16 elágazó sugár számlálható. Az első 
hátúszó végén egy nagyon jellemző fekete folt látható. A kisebbek fenéklakó szervezetekkel 
táplálkoznak, amelyeket szinte válogatás nélkül fogyasztanak, az idősebbek emellett egyre több apró 
halat zsákmányolnak. Igen nagy állományai alakulhatnak ki a növényzetben gazdag, iszapos medrű, 
sekély állóvizekben. 

6 

 
9. TOTÓ 
 
1. 2000 telén az Aurul bányavállalat 

zagytározójának földgátja átszakadt, és cianid-
tartalmú vegyületekkel szennyezte a Lápos 
folyót. A szennyezés a Szamoson keresztül a 
Tiszát is érintette. Becslések szerint mennyi hal 
pusztult az érintett folyókban. 

a.) 1.241 kg 
b.) 124.100 kg 
c.) 1.241.000 kg 

2. Melyik állítás hamis? A vizes élőhely nemzetközi 
jelentőségűnek minősül, ha …. 

a.) A halfajok számára fontos táplálékforrást, 
szaporodási-, halivadék nevelő területet 
és/vagy vándorlási útvonalat foglal magába. 

b.) Rendszeresen 150, vagy annál több 
vízimadár fajt tart el. 

c.) Rendszeresen egy vízimadár faj vagy alfaj 
populációjának 1%-át tartja el. 
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3. Mely nehézfém szervezetbe jutása okozza a 
Minamata-betegséget? 

a.) Kadmium 
b.) Higany 
c.) Ólom 

4. Az azbesztre jellemző, hogy… 
a.) Égés során rostjaiból szerves oldószerek 

párolognak ki, melyek károsítják az 
élőlények nyálkahártyáját. 

b.) Parányi rostjai a levegőbe kerülve, 
belégzéskor irritálják a légzőszerveket, 
azok gyulladásait idézik elő, melyek rákos 
megbetegedésekhez vezethetnek. 

c.) Vízben jól oldódik, így fürdés során nagy 
bőrfelülettel találkozva, azon rosszindulatú, 
rákos elváltozásokat indít be. 

5. Az alábbi növények közül melyek 
lepkebeporzásúak? 

a.) Gyermekláncfű 
b.) Kapotnyak 
c.) Kétlevelű sarkvirág 

6. A szén-dioxid mellet egyéb gázok is hozzájárulnak 
az üvegházhatáshoz. Az alábbiakban felsorolt 
megállapítás közül melyik a hibás? 

a.) A dinitrogén-oxid, freonok és az argon 
hozzájárul az üvegházhatáshoz. 

b.) A szén-monoxid, a szén-dioxid és a 
halogénezett szénhidrogének hozzájárulnak 
az üvegházhatáshoz. 

c.) A vízgőz, a metán és az ózon hozzájárul az 
üvegházhatáshoz. 

7. Az idő melegedésével a kétéltűek ismét aktívak 
lesznek, és megkezdik nászukat. Az alábbi fajok 
közül melyik rakja zsinórban a petéit? 

a.) Barna ásóbéka 
b.) Pettyes gőte 
c.) Vöröshasú unka 

 

 

8. Az alábbi tölgyfajok közül melyik nem őshonos a 
Kárpát-medencében? 

a.) Csertölgy 
b.) Molyhos tölgy 
c.) Vöröstölgy 

9. Az alábbi állítások közül melyik nem igaz? 
a.) A kakukkfüvet, a galagonyát és a 

kecskerutát egyaránt használják 
gyógynövényként. 

b.) A lyukaslevelű orbáncfüvet, a mocsári 
zsurlót és a borsmentát egyaránt 
használják gyógynövényként. 

c.) A szurokfüvet, cserszömörcét és a 
vérehulló fecskefüvet egyaránt használják 
gyógynövényként. 

10. A Föld teljes vízkészletnek hány százaléka 
hasznosítható ténylegesen édesvízként. 

a.) 3% 
b.) 0,3% 
c.) 0,03% 

11. Kinek a nevéhez fűződik a Föld Napja 
mozgalom elindítása? 

a.) Denis Hayes 
b.) William Rees 
c.) Gerald Durrell 

12. Az ökológiai lábnyom nagyságát 
a.) négyzetméterben adják meg 
b.) hektárban adják meg 
c.) négyzetkilométerben adják meg 

13. Minek nyilvánította a 2013-as évet az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ)? 

a.) Csillagászat Nemzetközi Évének 
b.) Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Évének 
c.) Biológiai Sokféleség Világévének 

 

13.+ 1. Válaszd ki a környezetvédelmi szempontból 
legjobb csomagolást! 

a.) Alumíniumdoboz 
b.) Visszaváltható üveg 
c.) Eldobható műanyag palack 

 

10. TUDATOS VÁSÁRLÁS 
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11. ŐSHONOS HÁZIÁLLATAINK 
Elegendő a Hortobágyra gondolnunk és megjelenik előttünk a puszta jellegzetes képe a hozzá kötődő 
őshonos háziállatokkal együtt. A magyar nép ősidők óta szoros kapcsoltban áll az állattartással, kiemelten az 
őshonos háziállatok tartásával. Az alábbiakban tíz őshonos magyar háziállat fajtát rejtettünk el. Keressétek 
meg őket és írjátok melléjük, hogy mely állatfajt takarják. Pl.: Vörös mangalica – sertés 

Az alábbi irányokba keressétek a szavakat:  
 

 

T N G V F S K Q A C U X K A N L R S 

P Ó H Q Ö N A K R A T R A Y G A M A 

B N C D H R G R K I R H B L N H E Y 

X I E A U S Ö C K N L I P I C A I S 

Q U W J C I L S R Z Á Z R A C A V G 

T S F P U L N Q M W B R X A Z K V F 

Z Z N I L K G Y G A Q H D S H C G S 

Y G V U N O A C A N N S X I O A Q Y 

O M E O A M Y G K F X G R Y G R E X 

Q D E L X R A Y T A L M A X A D W O 

Ú K A Y N Z S A P O K I Y L É D R E 

P A D Q M B X X G U P E Z N I V C R 

H A J H Y C I K P C I K T A G C L S 

C A I C D Y P E V M L P C Q O P A M 

R H T S Q A J Á G I C A R S J C H P 

 
1. Cigája - juh 
2. Racka - juh 
3. Cikta - juh 
4. Nóniusz - ló 
5. Hucul - ló 

6. Lipicai - ló 
7. Gidrán - ló 
8. Erdélyi kopasznyakú - baromfi 
9. Magyar tarka - szarvasmarha 
10. Vörös mangalica 

 


