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I. Világkalendárium – Nedves rétek, árterek        31p/  

a) Nevezd meg a képen látható növényfajokat!  (5) 

   
1. 2.  3. 

  

 

4.  5.   
b) Párosítsd a fajokat a rájuk jellemző leírással! Válaszodat (a sorszámot) a rubrikába írd!   (26) 

a Mindenféle nedves szikes élőhelyen megjelenik.  

b Általában vízpartokon, mocsárréteken és szikes pusztákon találkozhatunk vele. Nyár derekától késő őszig virágzik.  

c Üde és kiszáradó láprétek védett növénye. Egykor ördög mézének is hívták, mai nevét Diószegi Sámuel adta 1813-ban.  

d Élőhelye: láp- és mocsárrétek, nedvesebb legelők. 20-25 m átmérőt is elérő, tömött, lilásrózsaszín, gömbös 
fészekvirágzataiban csak csöves virágok vannak. 

 

e A tátogatófélék családjába tartozik, virágai kétoldalian részarányosak, zigomorfak.  

f Virágzáskor lilába borítja a területet. A magyar flóra ősi, eredeti képviselője.  

g Egyéves növény, kb. félméteresre nő meg. Hajtásai már a tövükön sűrűn elágaznak, az egyes ágak a központi szár felé ívesen 
befelé hajlanak. 

 

h A bőséges vízellátású árterek öntéstalajain, mocsárréteken, de a gyomtársulásokban is mindenütt megtelepszik. Nemcsak a 
szárazföldön él, de a vízben a parttól nagy távolságra álló vagy úszó nádasokban is honos. 

 

i Magasra megnő, az egy métert is túllépheti. Szára gyengén szőrös, inkább csak pelyhes.  

j Lomblevelei aprók, keskeny lándzsásak, a szélük csipkés. A teljes növény vörösesbarna.  

k Az élőhely adottságaitól függően alacsonyabb vagy magasabb, 30-100 cm között is változhat mérete.  

l Karcsú, magasra megnövő évelő növény, virága nagy, a szára elágazó vagy magános, rajta a virágok részben végállók.   

m Virágai 8-10 mm hosszúak, egymást követve füzérszerűen ülnek a hajtáson. Alig 1-2 mm-rel növik túl a murvaleveleket.   

n Szára kopasz, gyakran heverő, ilyenkor fekszik a talajon.  

o Akár 2-3 m-re is felfut más lágy- vagy fásszárúakra.  

p Az ötcimpájú pártát belül egy-egy világos, pettyezett sáv díszíti.  

q A pártája húsvörös, a portokokat a virág felső ajka teljesen magába rejti.  

r Lomblevelei oválisan lándzsásak, lehetnek épek, de szárnyasan hasogattak is. Szélük is ép, vagy finoman fogas.  

s Nyár közepétől október végéig-november közepéig folyamatosan virágzik. Lomblevelei nagy felületűek, nyilas vállúak, a 
lemez alja hosszúkás, széles lándzsa formájú, a csúcsa hegyes.  

 

t Lomblevelei is kopaszok, az alsók lándzsásak, a száron inkább már szálasak.  

u A szárlevelek átellenesek, szálasak, vagy széles-lándzsásak, a tőlevelek hiányoznak.  

v Június közepétől október végéig folyamatosan virágzik. Dekoratív megjelenésű évelő növény.  
w Virágfészkei sugaras és csöves virágokat is tartalmaznak. A fészkek peremén ülnek nyelves virágai.  

x A virágai nagyok, a hosszú kocsányon a lomblevelek hónaljában egyesével fejlődnek. A sziromlevelek tölcsérszerűen 
összenőttek. A párta krétafehér, átmérője 4-5 cm. Napnyugtakor és borús időben a virágok becsukódnak. 

 

y Az Alföldön szórványosan fordul elő, míg a hegyvidéken és a Nyugat-Dunántúlon gyakoribb. Augusztustól októberig virágzik.  

z Koloncos gyökérágairól is sarjadzik.  

Név, osztály: 



II.) Hazai tájakon            19p/  
a) Hol találunk Székesfehérvár közelében tatárjuharos-lösztölgyest hazánkban? (1)  

__________________________________________________________________________________________________________ 

b) Fák és cserjék - Nevezd meg az itt élő fajokat! (10) 

    

1.  2.  3.  4.  

    

5. 6.  7.  8.  

  

  

9.  10.    

c) Párosítsd a lösz-társlásokat az ábrán jelölt betűkkel! (4) 

 

 

d) Nevezz meg 2, a területen élő Natura 2000-es jelölőfajt! (2)______________________, ____________________ 

e) Mely lepkefajok az alábbiak: (2) 

f)  

 löszpusztarét 

 löszfal seprőfüves társulása 

 tatárjuharos lösztölgyes 

 törpemandulás 

  
  

Forrás: TermészetBúvár 2017/5. és 6. szám, 
internet 

Összesen: 50 pont/ 

Leadási határidő: 2018. február 9. 

Természettudományi Tanári, a biológia tanárodnak 

NEVEDET, OSZTÁLYODAT NE FELEJTSD EL FELÍRNI! 
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