ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM
Név, osztály:

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 2020. jan-febr.
I.

POSZTEREN: A molnárgörény
a)

1. t

4.

30p/

Nevezd meg a képen látható ragadozókat! (6)

2.

3.

5.
b) A továbbiakban a molnárgörénnyel kapcsolatban válaszolj! (14)

6.

1.

Mit jelent az, hogy pontokaszpi típusú faj? (2)__________________________________________________________________

2.

Hol a legnagyobb az állománysűrűsége? (1)____________________________________________________________________

3.

Európában hány populáció van? Mi a földrajzi akadály közöttük? (3) _____________________________________________

4.

Honnan ered az elnevezése? (1)_____________________________________________________________________________

5.

Milyen egyéb elnevezései ismertek? (3)_____________________________________________________________________

6.

Kik a legnagyobb pusztítói? (4)______________________________________________________________________________

c) Totó (10)
1.

2.

3.

4.

5.

Mekkora a testhossza?
A) 10-15 cm
B) 20-35 cm
C) 30-45 cm
D) 50-65 cm
Milyen hosszú a farka?
A) 5-8 cm
B) 8-10 cm
C) 10-12 cm
D) 12-14 cm
Honnan bocsájtja ki illatanyagát??
A) emlőmirigyéből
B) végbélmirigyéből
C) húgyhólyagjából
D) verejtékmirigyéből
Hogyan kommunikál?
A) madárcsicsergés-szerű hangon
B) makogásszerűen
C) röfögéssel
D) ugatásszerűen
Mi az otthona?
A) elhagyott fészkek
B) faodvak
C) általában maga ássa otthonát v. rágcsálóét átalakítja
D) bokrok alatt

6.

7.

8.

9.

A mezei nyulak hány százalékát teszik ki az összfogyasztásának?
A) 1%
B) 5%
C) 8%
D) 10%
Miket fogyaszt?
A) 50-50% állati és növényi eredetűt
B) 50-50% gerinctelent-gerincest
C) javarészt gerincteleneket
D) szinte kizárólag gerinceseket
Nyáron egy éjszaka alatt mekkora területet járhat be?
A) 8-10 km2
B) 15-18 km2
C) 20-25 km2
D) 28-30 km2
Télen egy éjszaka alatt mekkora területet járhat be?
A) téli álmot alszik, nem vadászik

B)

2-3 km2
C) 5-6 km2
D) 8-10 km2
10. Mekkorára becsülik hazai állományát?
A) 100-1000 db
B) 200-2000 db
C) 300-3000 db
D) 400-4000 db

II.

Hazai tájakon: Az Alsó-Tisza mentén

30 p/

1. Hogyan nevezik az itt található érintetlen szikes tavat? (1)__________________________________________
2. Nevezd meg az alábbi itt élő sziki madarakat! (5)

1.

2.

4.

3.

5.
3.

a) Nevezd meg a vízi és vízparti társulásokat! (5)
A
B
C
F
G
b) A B jelűből megnevez a cikk két jellegzetes erdőt. Melyek ezek? (2)_________________________________
4.
5.

Hol (melyik tó környékén) költ hazánkban legnagyobb számban a szerecsensirály és a kendermagos réce? (1)
_______________________
Ki tesz először említést Szer településről, és mi kapcsán? Ma mi található itt? Nevezz meg egy jellegzetes látványosságot!(4)
_____________________________________________________________________________________________

6.

_____________________________________________________________________________________________
A szegedi Fehér-tó környékén kb hány madárfajt figyeltek meg? A közelmúltban melyik faj jelent meg itt? (2)
_____________________________________________________________________________________________

7.

Kinek a munkássága révén lett országos hírű Fehér tó? Ki nevezte a legnagyobb szikes pocsolyának? (3)

_________________________________________________________________________________
8.
9.

Hol található a Tisza-völgyi Bemutatóház? (1) ____________________________________
Hol található az Alsó-Tisza legszebb, megmaradt kanyarulata? Milyen különlegességet figyelhetünk meg itt nyár elején? (2)
______________________________________________________________________

10. Mi az a Hétnővér? Mit lehet róla tudni? (2)____________________________________________________
11. Hol költ a rétisas? Mi a terület természetvédelmi besorolása? (2)___________________________________

Forrás: TermészetBúvár 2019/6. szám, internet
Leadási határidő: 2020. február 28.
Természettudományi Tanári, a biológia tanárodnak add!
NEVEDET, OSZTÁLYODAT NE FELEJTSD EL FELÍRNI!

Összesen: 60 pont/

