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„ E C O M E T H O D S ”  T E R M É S Z E T -  É S  K Ö R N Y E Z E T I S M E R E T I  V E T É L K E DŐ  

I I I .  f o r d u l ó  
 
Kedves Vetélkedős Csapatok!  
  

 Arra kérünk benneteket, mielőtt elkezdenétek a feladatlapok kitöltését figyelmesen olvassátok el az alábbi 
tájékoztatót!  

 
 A harmadik forduló leadási határideje, 2013. április 26. (péntek). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb ezen a 

napon adjátok postára megoldásaitokat.  
 

 Csak a postán beérkezett megoldásokat áll módunkban elfogadni!  
 

 A feladatmegoldásokat tartalmazó lapokat kérjük tűzőgéppel összetűzni!  
 

 A postai borítékra, valamint a feladatlapokra feltétlenül írjátok rá a pontos csapatneveteket (ügyelve a kis- 
és nagybetűkre, valamint egyéb írásjelekre), értesítési e-mail címeteket és a csapattagok nevét.   

 
 A feladatlapot az alábbi címre küldjétek:   

 magyarországi csapatok esetén: E-misszió Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. 
 romániai csapatok esetén: Erdélyi Kárpát Egyesület, 440037, Tudor Vladimirescu utca 9 szám. 

 
 A borítékra írjátok rá, hogy „Ecomethods”  

 
 A feladatlapok nyomtatásánál gondolkodjatok környezettudatosan, ügyeljetek a papírtakarékosságra és 

lehetőség szerint újrapapírt használjatok! 
 

 A feladatlapokat nem szükséges színesben kinyomtatni! 
 

 Kérdéseitekre az alábbi elérhetőségeken választ kaphattok:  

E-misszió Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. 
Tel./Fax.: 42/ 504-403, 423-818 
http://csiperkeerdeiiskola.hu/ 
E-mail: ecomethods@eke.ro 

Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti 
440012 Szatmárnémeti, Aurel Popp utca, 14.

Tel./Fax.: 0040/261/711050 
http://www.eke.ro 

E-mail: ecomethods@eke.ro 

 
Mindenkinek sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához!  
Üdvözlettel: a Szervezők  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jelen felhívás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.  
www.huro-cbc.eu ; www.hungary-romania-cbc.eu 

http://csiperkeerdeiiskola.hu/
mailto:ecomethods@eke.ro
http://www.eke.ro/
mailto:ecomethods@eke.ro
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Csapatnév: ……………………………………….. Értesítési e-mail: ……………………………….. 
  

Csapattagok neve: ……………………………..   ………………………………   ……………………………… 
……………………………..    ……………………………… 

1. PILLANGÓK VARÁZSA 
A következő feladatban nappali pillangók közül kell felismernetek néhány fajt. Először a kifejlett 
lepkéket (imágó) párosítsátok össze a hernyókkal – írjátok a pillangók képei alá a fajhoz tartozó 
hernyók sorszámát – majd a hernyók alá írjátok be a faj magyar és latin nevét is. 

  
1. . …………………..…...… 2. . …………………..…...… 

  
3. . …………………..…...… 4. . …………………..…...… 

  
5. . …………………..…...… 6. . …………………..…...… 



 

„Ecomethods” Természet- és Környezetismereti Vetélkedő  -  III. Forduló, Leadási határidő: 2013. április 26. 
 

 3/12

  

7. . …………………..…...… 8. . …………………..…...… 

  

9. . …………………..…...… 10. . …………………..…...… 

  

HERNYÓK 

 

  

1. . …………………..…...…-……..…...………………. 2. . …………………..…...…-……..…...………………. 
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3. . …………………..…...…-……..…...………………. 4. . …………………..…...…-……..…...………………. 

  

5. . …………………..…...…-……..…...………………. 6. . …………………..…...…-……..…...………………. 

  

7. . …………………..…...…-……..…...………………. 8. . …………………..…...…-……..…...………………. 
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9. . …………………..…...…-……..…...………………. 10. . …………………..…...…-……..…...………………. 
 
 
2. JELES NAPOK 
A következőkben a környezetvédelemhez kapcsolódó Jeles napok dátumaival találkozhattok. 
Írjátok melléjük, hogy mikor milyen jeles napot ünnepelünk!  
  

Dátum Környezetvédelmi jeles nap 
február 2.  
március 6.  
március 22.  
március 14.  
április 22.  
május 10.  
május 15.  
május 22.  
május 24.  
június 5.  
június 17.  
június 21.  
szeptember 16.  
szeptember 22.  
szeptember 23.  
október 1.(október első hétfője)  
október 5.  
október első hétvégéje  
október 21.  
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3. MEZŐK ÉLETKÖZÖSSÉGE 
A következő képen a mezők – rétek életközösségét láthatjátok. Nevezzétek meg a számozás alapján 
a növény-és állatfajokat! 
 

 
1. ………………………….. 10. ………………………….. 19. ………………………….. 
2. ………………………….. 11. ………………………….. 20. ………………………….. 
3. ………………………….. 12. ………………………….. 21. ………………………….. 
4. ………………………….. 13. ………………………….. 22. ………………………….. 
5. ………………………….. 14. ………………………….. 23. ………………………….. 
6. ………………………….. 15. ………………………….. 24. ………………………….. 
7. ………………………….. 16. ………………………….. 25. ………………………….. 
8. ………………………….. 17. ………………………….. 26. ………………………….. 
9. ………………………….. 18. ………………………….. 27. ………………………….

4. TÁPLÁLÉKLÁNC MEZŐN - RÉTEN 
A fenti kép alapján állítsatok fel három, egyenként legalább 3 tagból álló táplálékláncot!  

1. ……………………….……………………….……………………….……………………….………………
……………………….……………………….……………………….……………………….……………… 

2. ……………………….……………………….……………………….……………………….……………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….……………… 

3. ……………………….……………………….……………………….……………………….……………… 
……………………….……………………….……………………….……………………….………………
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5. AGRESSZÍV IDEGENEK 
Napjainkban egyre többet hallani, olvasni az úgynevezett özönnövényekről. Ezek közül találtok itt párat. 
Fejtsétek meg, hogy az adott képen mely növény szerepel, írjátok a kép alá a faj magyar nevét! 
 

  

1. . …………………..…...………..…...………..…...… 2. . …………………..…...………..…...………..…...… 

  

3. . …………………..…...………..…...………..…...… 4. . …………………..…...………..…...………..…...… 

  

5. . …………………..…...………..…...………..…...… 6. . …………………..…...………..…...………..…...… 
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7. . …………………..…...…-……..…...……………… 8. . …………………..…...…-……..…...……………… 

  

9. . …………………..…...…-……..…...……………… 10. . …………………..…...…-……..…...……………… 
 
6. AGRESSZÍV IDEGENEK II. 
Az alábbiakban meghatározásokat találtok, melyek az előző feladat özönnövényeinek származására és főbb 
jellemzőjükre vonatkoznak. Írjátok a meghatározásokhoz a megfelelő kép sorszámát! 
 
Az Észak-Amerikában honos faj Közép-Európába 1770 táján került be. Első hazai adatai 
Priszter szerint 1872-ből valók. Az elsődlegesen folyók mentét kedvelő faj előfordul száraz 
homokon is. A nemzetség egyedüli tagja, melynek zöld szövetei a fenolos anyagok mellett 
alkaloidákat is tartalmaz, így csak az amerikai szövőlepke tartozik a lombrágó kártevői közé. 

 

Hazája az atlantikus Észak-Amerika. Az itt élő fajok közül ez a faj hatol a legészakabbra. 
Nagyobb tömegekben a sík és dombvidékek folyóvölgyeiben, valamint a tavak partvidékén nő. 
Európába 1780 körül került. Az 1900-as évek elején a puhafás ligeterdőket próbálták keményfás 
állományokká átalakítani ennek a fajnak a segítségével. Az allelopatikus természetű fa. A 
nemzetség őshonos tagjaihoz képest e faj levelének a legmagasabb a kumarin tartalma, ezért 
szinte nincs is rovar ami vele táplálkozna. Faanyaga alkalmas bútor- és sportszergyártásra. 

 

Az Észak-Amerikából származó, igénytelen, nagy szaporodási és növekedési eréllyel 
rendelkező, rendkívül szívós gyomnövény a világ minden részére szétterjedt. Európába a 
történelem során többször is behurcolták heremag-, gabona- és burgonyaszállítmányokkal. 
Franciaországban 1846-ban bukkant fel először majd más nyugat-európai országokban is 
megjelent, de ebben az időben a melegigényes növény még nem tudott meghonosodni, mert 
termése nem érett be. Inváziójának kezdete az első világháború környékén indult be. 
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A faj a Nyugat-Kaukázusból származik, ahonnan dekoratív évelő dísznövényként került át 
az „öreg” kontinensre. Az 1840-es évekre Angliában a botanikus kerteknek köszönhető 
magcserével terjedt el. Térhódításának legfőbb okai a rétek, legelők kaszálatlansága. 

 

A Nyugat-Himalája mérsékelt, csapadékos éghajlatú térségeiben honos. A növény magvait 
az inidai Kasmírból dr. Royle küldte 1839-ben a londoni Kew botanikus kertjébe. 
Napjainkban szinte az egész Brit-szigetek területén elterjedt, és az egyik legveszélyesebb 
idegen fajnak tartják. Az utóbbi évtizedekben a nagyobb folyók mentén intenzíven terjed a 
faj. A Bach-féle virágterápiában is alkalmazott növény hajtása és magja ehető.  

 

Az egyéves, kúszószárú növény Északkelet-Amerikából származik, Európai megjelenéséről az 
első adatok 1904-ből származnak. Eleinte dísznövényként ültették.. Kedvezőtlenül 
befolyásolhatja az őshonos társulásokat, ugyanis lehúzhatja, leárnyékolhatja a facsemetéket. A 
termés 3-4 cm hosszú, hengeres, puha, tüskés, belsejét, a négy mag körül rostos szövet tölti ki. 

 

Az USA államaiban, Kanadában és Alaszkában fordul elő. A XVII. században, mint 
dísznövény került európai botanikus kertekbe. Az első kivadulások a XIX. Század közepén 
következtek be. Zsenge levelei és virágzó hajtásai főzve ehetők. A magja levesek 
besűrítésére használható, de miután nagyon apró, csak éhínség idején jött számításba. 
Virágjából és leveleiből tea készíthető. Sárga festék is készült belőle. 

 

Az Észak-Amerika keleti síkságain őshonos faj Európába 1629-ben került. Az intenzíven terjedő 
veszedelmes gyomnövény eredetileg dísznövényként honosították meg. A magas nektártartalmú 
faj megporzása speciális, az édes eledelért bemászó méh lába beleakad a portokba, és azt 
leszakítva a teljes portokot magával viszi a másik virágra. Sajnos a házi méhek esetében sokszor 
nem a portok, hanem a rovar lába szakad le. Eredeti élőhelyén, Észak-Amerikában vadméhek 
porozzák be, amelyek jóval nagyobbak és lábuk is erősebb, mint a házi méheké. 

 

A kínai szakirodalom alapján a Jangce folyó mentén és Koreában őshonos. Jól tűri a 
szárazságot és a sovány talajt. Világméretű terjedése 1740-ben kezdődött. Első adatait 
Bartosságh József közölte1841-ben. A gyors növekedésű és jól sarjadzó növényt bánya- és 
iparvidékeken erdősítésre alkalmazzák. A városok szennyezett levegőjét jól tűri, ezért 
szívesen telepítik sorfának annak ellenére, hogy levelei kellemetlen szagúak. 

 

Észak-Amerika keleti feléről származik. A fajt először 1724-ben hozták be Angliába, mint 
dísznövényt. Eleinte gazdasági céllal telepítették. Gyors terjedése az első világháború utánra 
tehető. Tömeges elterjedése a hagyományos ártéri gazdálkodás megszűnésével függ össze. 
Nevezik kinincsnek is. Jó mézelő növény, de alkalmas tűzifának is. 

 

 
7. VIZEK, VÍZPARTOK ZENÉJE 
Az előző fordulóban énekes madaraink hangjaival ismerkedtetek, ebben a fordulóban a vizek, 
vízpartok állatvilágát derítjük fel. Feladatotok, hogy ismerjétek fel, milyen állat hallatja hangját és 
írjátok a magyar, valamint latin nevét a vonalra.  
 

1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
4. ……………………………………….. 
5. ……………………………………….. 

6. ……………………………………….. 
7. ……………………………………….. 
8. ……………………………………….. 
9. ……………………………………….. 
10. ……………………………………….. 
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8. TOTÓ 
 
1. Egy kilogramm hagyományos papír 

gyártásához 2,2 kilogramm fa, 8 kWh 
energia, és hány liter víz szükséges?  
a) 20-40 liter  
b) 100-150 liter  
c) 350-700 liter 

 

2. A gulipán 
a) a víz felületére építi a fészkét 
b) magasabb fákra építi a fészkét, a nyílt 

vizektől távol 
c) kopár, gyér növényzetű talajra építi a 

fészkét, víz közelébe 
 

3. A mormota 
a) A mókusfélék családjába tartozik 
b) A menyétfélék családjába tartozik 
c) Az egérfélék családjába tartozik 

 

4. A tavaszi hérics virítás után milyen termést 
érlel? 
a) kaszat 
b) aszmag 
c) lependék 

 
5. A májusi cserebogár neve ellenére már 

sokszor áprilisban megjelenik, de mely 
egyedei tűnnek fel először? 
a) a nőstények 
b) a hímek 
c) a nőstények és a hímek egy időben 

jelennek meg  
 

6. A hermelin téli bundája: 
a) vörhenyes barna, farka vége fekete 
b) fehér, a farka vége fekete 
c) vörhenyes barna, farka vége fehér 

 

7. A barna ásóbéka pupillája: 
a) vízszintes 
b) szív alakú 
c) függőleges 

 

8. Hány vipera faj él Európában? 
a) 4 
b) 10 
c) 6 

 
 
9. Milyen növény a páfrányfenyő? 

a) kétlaki 
b) örökzöld 
c) tűlevelű 

 

10. A keringőbogarak szemét 
a) Két kitinléc négy részre osztja 
b) Majd féltucat kitinléc tagolja 

szabálytalanul 
c) Egy kitinléc két részre osztja 

 

11. Hogyan nevezzük más szóval az 
asztalközösséget? 

a) kommenzializmus 
b) kompetíció 
c) neutralizmus 

 
 
12. Mit nevezünk deflációnak? 

a) Völgyek elmocsarasodása 
b) Csapadékvíz általi talajlemosódás 
c) Szél általi talajrongálás 

 

13. Mely élőlények fogyaszthatják büntetlenül a 
tiszafa levelét? 

a) a madarak 
b) az őzek  
c) egyik sem  

 

14. Melyik gyíkfélénkre jellemző az 
álelevenszülés? 

a) Lacerta viridis 
b) Zootoca vivipara 
c) Podarcis muralis 
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9. MI A NEVED VIRÁGSZÁLAM? 
Az alábbiakban összekeveredett néhány növény latinneve. Párosítsd össze a latin nemzetségnevet a 
hozzá tartozó latin fajnévvel, majd írd melléjük a magyar nevet! 
 

Latin nemzetségnév – 
Genus 

Latin fajnév – Species Magyar név 

1. Amorpha    
2. Asclepias    
3. Colchicum    
4. Digitalis    
5. Drosera   
6. Epipactis   
7. Epipogium    
8. Linaria   
9. Linum    
10. Melampyrum    
11. Neottia    
12. Orobanche    
13. Pinguicula    
14. Prunus    
15. Robinia   
16. Utricularia    
17. Verbascum    
18. Veronica    
19. Viola    
20. Viscum    

 
Összepárosítandó latin fajnevek (Species) 
 album 
 aphyllum 
 arenaria 
 arenarium 
 dolomiticum 

 fruticosa 
 grandiflora 
 nemorosum 
 nidus-avis 
 phoeniceum 

 prostrata 
 pseudo-acacia 
 reichenbachiana 
 rotundifolia 
 serotina 

 syriaca 
 viridiflora 
 vulgaris 
 vulgaris 
 vulgaris 

 
10. MI A NEVED VIRÁGSZÁLAM? II. 
Az alábbiakban az előző feladatban felsorolt növényekkel kapcsolatos állításokat olvashatsz. Írd a 
fajok sorszámát a rá jellemző állítások mellé! Egy állításhoz több növényfaj is tartozhat, illetve egy 
növényre több állítás is igaz lehet! 
A Kárpát-medencében nem őshonos faj  
Élősködő vagy félélősködő faj  
Heterotróf életmódot folytató növény  
Kárpát-medence endemikus (bennszülött) faja  
Rovaremésztő növény  
Sárga virágú faj  
Tátogatófélék családjába tartozó faj  
Tőzegmohalápok növénye  
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11. MIVEL FOGLALKOZNAK AZ EGYES TUDOMÁNYÁGAK 
Az emberiség már „elméjének kibontakozása kezdetétől” nagy érdeklődéssel fordult a természet 
megismerése felé. Nem véletlen, ugyanis léte és túlélése - hasonlóan a többi teremtményhez - 
nagymértékben függött környezetétől.  Ez időtől kezdve napjainkig hosszú utat járt be a 
természettudomány.  Az ismeretek gyarapodásával szerteágazó tudományterületek jöttek létre.  
Írjátok be, mivel foglalkoznak az alábbi tudományágak! 
 

1. Etológia  
2. Paleontológia  
3. Mikológia  
4. Ichtiológia  
5. Ornitológia  
6. Kinológia  
7. Geológia  
8. Malakológia  
9. Virológia  
10. Herpetológia  
11. Limnológia  
12. Mineralógia  
13. Zoológia  
14. Mammalógia  
15. Dendrológia  

 
 


