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BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 2019. október 

I. VIRÁGKALENDÁRIUM: Ruderális gyomok       35p/  
a) Nevezd meg a képen látható növényfajokat!  (6) 

   
1.  2.  3. 

 

 
 

4.  5. 6.  
b) Párosítsd a fajokat a rájuk jellemző leírással! Válaszodat (a sorszámot) a rubrikába írd!   (22) 

a Hazánkban igen ritkán elforduló, Peruból származó növény.  

b Nyárutón virágzik, száraz gyepekben elég gyakori, de töltéseken, legelőkön, vasutak környékén és homoki parlagokon is 
előfordul. 

 

c Ritkán vagy szórványosan fordul elő, árterületeken, nedves-nyirkos, parlagos helyeken bukkanhat fel, és az iszapnövényzet 
jellemző faja. 

 

d A csucsorfélék családjába tartozik.  

e Utak mentén, töltéseken, építési területeken, parlagokon szórványosan nagyobb tömegben is előfordulhat. Löszös talajok 
gyomtársulásaiban is elég gyakori. 

 

f Levelei tojásdad-hosszúkásak, pártája világoskék, a terméses csésze felfúvódik, ebben kissé a zsidócseresznyére hasonlít.   

g Júniustól szeptemberig virágzik, legelőkön és töltéseken gyakori.  

h Akár 1 m magasra is megnő, az egész növény csillagszőröktől finoman gyapjas tapintású.  

i Házak körül, falak tövében, szemétdombokon, falusi utcákon, utak mentén, nitrogénben gazdag talajokon szórványosan 
tenyészik. 

 

j Keresztesvirágúak családjába tartozik.  

k Levelei visszás-tojásdadok-hosszúkásak, a sárga virágok kúp alakú fürtben állnak. Májustól októberig virít.  

l Kis termetű, heverő szárú növény, lisztes bevonatú, levelei tojásdadok, virágai gomolyos füzérekben állnak.  

m Az egész növény fehér-gyapjas-molyhos, levelei hosszúkásak.   

n Szára hengeres, élelt.  

o Erős, felálló szára révén már messziről észrevehetők sárga virágai, amelyek a hajtások végén megnyúlt fürtökbe rendeződnek.  

p Pillangós virágú gyom.  

q A gyom rothadó halra emlékeztető szagot áraszt, ezért régen büdös ….-nak nevezték.  

r Az egész növény szőrös, a levelek szárnyaltak, a becők vékonyak, felállók vagy szétállók.  

s Hármasan összetett levélkéi szőrösek, a virág rózsaszínű piros sávozással, a virágzat és a hüvelytermés mirigyszőrös.  

t Utak mentén, parlagokon és kertekben virít. Mérgező növény.  

u Sárgásfehér virágai apró fészekvirágzatokba rendeződnek. Júniustól augusztusig virágzik.  

v Kellemetlen illatú, ezért nehézszagúnak is nevezik. Szára gazdagon leveles, heverő vagy felemelkedő, és rendszerint tövistelen.  

c) Mi történik, ha a ruderális élőhelyet nem háborgatják?  (1)______________________________________ 
d) Csoportosítsd a gyomtársulások típusait! (6) 

Gyomtársulások: (1) (1) 

Emberi bolygatás minősége és 
mennyisége: 

(2) (2) 

 

Név, osztály: 



II. Hazai tájakon: A Hortobágy-Berettyó mentén       30p/  
1. Minek köszönheti a Hortobágy-Berettyó a kettős elnevezését? Hogyan alakult/alakították ki? (2) 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Mire utalnak a „zugok” elnevezései? (3) 

a) Szőlős-zug:_______________________________________________________________________________________ 
b) Bokros-zug:_______________________________________________________________________________________ 
c) Farkas-zug:________________________________________________________________________________________ 
 

3. E tájnak gyakori elemei a szikes társulások. a) Párosítsd a társulásokat az ábrán látható betűkkel! (5) 

 

b) Melyiknek a leggazdagabb a humusztartalma? (1)                 

c) Melyik terméketlen sós felszínű, amit csak néhány növényfaj tud tolerálni? (1) 

4. Mely fajokra igaz a leírás?  (4) 
a) Védelme Dévaványa határában gyökeredzik. Sok pár fészkel lucerna- és gabonatáblákban.   ____________________ 
b) Növényi részekből épült tutajszerű fészke a mederhez közeli kiöntéseken található. Mezőtúron akár 80-100 pár is 
fészkelhet.  _________________ 
c) Túrkeve térségében élő, egyedüli fészeképítő bagolyfajunk. ______________________ 
d) Fészke gyakran a megszáradt tehénlepény volt. Jelenleg 40-50 pár költ itt a térségben. ______________________ 

 
5.) Nevezd meg az itt élő madárfajokat! (16) 

    

1.  2.  3. 4.  

    

5. 6.  7.  8. 

  
 

 
9.  10.  11.  12.  

   
13.  14. 15. 16.  
 

 

 

 

cickafarkas és ürmös szikespuszta  

bárányparéjos vakszik  

mézpázsitos szikfok  

Leadási határidő: 2019. november 5. 
Természettudományi Tanári, a biológia tanárodnak add! 
NEVEDET, OSZTÁLYODAT NE FELEJTSD EL FELÍRNI! 

Forrás: TermészetBúvár 2019/4. szám, internet 

Összesen: 65 pont/ 


