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I. Poszteren:            34p/  

a) Nevezd meg a következő három fajt! (3) 

   

1.  2.  3.  

 

b) Párosítsd a fajokat a rájuk jellemző leírással! Válaszodat (a sorszámot) a rubrikába írd!   (30) 

a Nyílt homokpusztagyepek lakója: főleg a Duna-Tisza közén és a Hajdúságon találkozunk vele.  

b A Szigetköz, Gemenc, Dél-Dunántúl és a Tisza menti erdőkben él. A Duna-Tisza köze néhány pontján is felfedezték.  

c Hazánkban a puhafás ligeterdőkben van jelen, mert hernyójának tápnövényei a fűz – és nyárfajok levelei.  

d Nappal aktív, a talajba ásott járatában rejtőzik.  

e Élőhelye vizes élőhelyek közelében található.  

f Nappal repül, röpte gyors, és ha kell cikkcakkosan is mozoghat.  

g Téli álmot alszik.   

h Testhossza 90-105 cm, szárnyfesztávolsága akár 173-205 cm.  

i Elülső lábai fejletlenek, járásra alkalmatlanok.  

j Toroktájékon nyakörvszerűen elhelyezkedő, megnagyobbodott pikkelysor húzódik.  

k Hazai állománya 352-265 pár.  

l Farka a testéhez viszonyítva rövid, futás közben enyhén felfelé kunkrodik, ez javítja a fordulékonyságát.  

m A szakirodalom szerint a Tisza mentén vannak állományai, de a Hármas-Körös völgyében is élnek populációk.  

n Az öreg állatok hasa és hónalja fehér.  

o Színpompás megjelenésű, a gerince fölött fűzöld, fogazott szélű szalag húzódik, amelyet kétoldalról fahéj színű sávok 
szegélyeznek. 

 

p Két színalak van: a vörösbarna-sárgás rajzolatú gyakoribb, mint a fekete-fehér.  

q A fiatalok színe inkább barnásabb és fénytelen.  

r Testhőmérséklete változó, a külső környezethez alkalmazkodik. Szeret napozni.  

s A kitinlapok cserépszerű elhelyezkedéséből adódóan ezek színét az inerferenciajelenség okozza: ibolyásan vagy kékesen csillog.  

t Március közepén érkeznek a párok Afrikából.  

u Az imágó május közepétől május közepétől augusztusig-szeptemberig repülhet, rajzási csúcs július elején van.  

v A nőstény 2-6 apró tojást rak fűcsomók, zsombékok alá.  

w Költőhelyük a fák lombkoronájának alsóbb részei. Törökországban, Macedóniában sziklapárkányokon is költ.  

x A kifejlett példányok kicsorgó fanedvekkel, bomló szerves anyagokkal táplálkoznak.  

y Állatföldrajzi szempontból hazánk az elterjedésének északi határa, egyébként megtalálható a Balkán-fsz.-en, sőt a Krímben is.  

z Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.  

aa A kifejlődő hernyók zöld színűek, fejükön szarvacskát viselnek, puhafák leveleivel táplálkoznak.  

ab Étlapján hal, ebihal, béka, sáskák és rágcsálók is vannak.  

ac TV értéke 50 ezer forint.  

ad TV értéke 10 ezer forint.  

 

c) A 3 faj közül melyik volt csoportjának az év állata 2022-ben? (1) ________________________ 

 

 

Név, osztály: 



II. Lábkereső: Írd a lábtípus elé a faj betűjelét!       10p/  

 
III. Nemzeti parkok jellemző fajai         6p/ 

A szóhalmazban 6 fajnevet kell megtalálnod (mindegyik szótagot próbáld meg felhasználni, a fajok jelzős szerkezetek 

lesznek!)) 

 
IV. Herman Ottó élete           10p/  

 

 

 

 

 

Leadási határidő: 2023. február 6. 
Természettudományi Tanári, a biológia tanárodnak add! 

NEVEDET, OSZTÁLYODAT NE FELEJTSD EL FELÍRNI! Összesen: 60 pont/ 

Forrás: TermészetBúvár 2022/1.,2.,3. szám, internet… 


