
ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM 

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 2019. január 

I. VIRÁGKALENDÁRIUM: Ősz végi gyomok       30p/  
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!   (25) 

a Egyéves növény, tavasszal nyílik, ám a megérő, kihulló magok már ősszel kikelhetnek, ha néhány napos erősebb 
lehűlés szakította meg az őszt. Kutyatejféle. 

 

b Fészkesvirágzatú egyéves növény, ám a tavasszal kiszórt magok ősszel rendszerint már kikelnek, és ebben az 
esetben a növény áttelel. 

 

c Enyhe teleken gyakorlatilag folyamatosan virágzik. Szinte mindenhol találkozhatunk vele: árokszéleken, réteken, 
legelőkön, elárvult focipályák gyepében, parkokban. 

 

d Még november, decemberben, sőt januárban is találhatunk virágzó példányokat. A növény erőteljes, másfél méterre 
is megnő. 

 

e 10-30 cm magasra növő szára felálló, ágas.  

f Hasonló a virágzási ideje és mérete is, mint fészkesvirágzatú rokonának, viszont lomblevelei karéjosak, a széleiken 
levő tövisek sokkal rövidebbek, azonban annál kellemetlenebbül teszik szúróssá az egész növényt. 

 

g Az ősszel megjelenő tövek hamarosan ki is nyílnak, és fagyban-hóban virágoznak.  

h Lomblevelei visszás tojásdadok, szélesedők.  

i Fészkesvirágzatú, a virágzatokban a csöves virágok peremén nyelves virágok is találhatóak. A nyelves virágok 
pártája fehér vagy rózsaszínbe hajló, csúcsuk piros is lehet. A csöves virágok színe sárga. 

 

j Szára rendszerint felemelkedő, ha elég helye van, szélesen bokrosodik.  

k Virágai összetett bogernyőben állnak, színük sárgászöld.  

l Szára erős, csúcsán mindig több rövid kocsányú fészek van.  

m Lomblevelei lapátszerűek, fordított tojásdadok, tőlevélrózsában állnak, szélük finoman csipkés.  

n Vetésekben, kertben, szántókon, bolygatott gyepekben jelenik meg, az egész országban elterjedt, de sehol sem 
tömeges. 

 

o Lomblevelei szálasak, szárnyasan-öblösen hasogatottak, kissé húsosak.  

p A virágok pártája 5 pirosas-rózsaszín cimpára hasad.  

q A fészkes virágzat egyesével egy tőkocsány végén ül. A tőkocsány rövid, ritkán éri el a 10 cm-t.  

r Fészekvirágai hengeresek, fél cm átmérőjűek, 1-2 cm hosszúak, bennük csak halványsárga, csöves virágok 
találhatók. 

 

s Földfelszín alatti szára tarack, ezért vegetatív úton is gyorsan terjedő, terhes gyom.  

t Gyógynövényként is ismert: virágzatát egykor a népi gyógyászatban használták. Teát készítettek belőle, 
nyálkaoldónak, vizelethajtónak használták. Vérnyomáscsökkentő hatása is beigazolódott. 

 

u Elsősorban kertekben, gyümölcsösökben, szőlőkben fordul elő.  

v Lomblevelei szárnyasan tagoltak, mélyen hasogatottak, szélükön erőteljes, 2-4 mm hosszú tövisekkel.  

w December végéig a legkülönbözőbb gyomtársulásokban fedezhető fel, helyenként tömeges.  

x Fészkes virágzatában csak csöves virágok ülnek; színük mély lilásrózsaszín.  

y Bolygatott, száraz gyepekben, utak mentén, legelőkön találkozhatunk vele.  

Név, osztály: 



II. Hazai tájakon: A Hévízi-tó és környéke       30p/   
1. Mikor törhetett fel először a Hévízi-forrásbarlang vize? Hova ömlött? (2) 
_____________________________________________________________ 
 
2. Az ábrán az egykori, állandó és időszakos vízborítottságú területeken kialakult társulásokat láthatod. 

Melyik betű melyik társulást jelölheti? Írd a megfelelő betűt a rubrikába! (6*0,5= 3 pont) 
 
 

 
3. Mi a mai szerepe a tó körül mesterségesen kialakított véderdőnek? (2) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Hány m hosszú a forrásbarlang? (1) 
___________________________ 

5. Mekkora a tó kiterjedése? (1)____________________ 
6. Hány m mélyen van a forrás? (1)_________________________ 
7. Milyen a tó medre? (1)_______________________________ 
8. Milyen kőzetek határán alakult ki a forrásbarlang? (2) (Vigyázz, a 

cikk szövege hiányos!) 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
9. A forrásbarlang száján percenként hány liter víz folyik át? (1) 

__________ 
10. Hány nap alatt cserélődik ki a tó teljes vízkészlete? (1) ____________________ 
11. Milyen foglalkozást űzhettek a középkorban a tó környékén, mi utal erre? (3)______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
12. Nevezd meg az itt élő állatfajokat! Karikázd be az invazív fajokat! (12) 

   
 

1.  2.  3. 4.  

    
5. 6.  7.  8.  

 

 

 

9.  10.  11. 12.  
 

 

 

1. lebegő hínár  

2. legyökeredző hínár  

3. nádas  

4. fűz-nyár ligeterdő  

5. tölgy-kőris-szil ligeterdő B 

6. égeres-füzes láperdő  

7. kékperjés láprét  

Leadási határidő: 2019. február 15. 
Természettudományi Tanári, a biológia tanárodnak add! 
NEVEDET, OSZTÁLYODAT NE FELEJTSD EL FELÍRNI! 

Forrás: TermészetBúvár 2018/6. szám, internet 

Összesen: 60 pont/ 


