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Teszt jellegű feladatok
Karikázza be a helyes válasz/válaszok betűjelét!
1. Toboza 10-15 cm hosszú, hengeres, vagy orsó alakú, barna színű. Eleinte felálló, később
lecsüngő. Az első év októberében érik.
1 pont
A/ Vörösfenyő
C/ Feketefenyő

B/ Erdeifenyő
D/ Lucfenyő

2. Mely állítások igazak a varjúfélékre?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3 pont

főleg magevők
színük fekete, fehér-fekete vagy barna-szürke
többségük kistermetű
énekük általában nem dallamos
fákon, sziklákon vagy odúkban költenek
ivari dimorfizmus erős, a hímek gyakran kisebbek

3. Melyik récefajra illik az alábbi leírás?

1 pont

A tojó barnás színezetű, a gácsér feje fémeszöld, nyakán fehér gallér, melle barna, teste
szürke. A gácsér és a tojó szárnytükre egyaránt fémesen csillogó kék, fehér szegéllyel.
A kérdésre csak egy helyes válasz van. A helyesnek ítélt válasz betűjelét karikázza be!
a. barátréce
b. csörgő réce
c. tőkés réce
4. Melyik megállapítások igazak a kocsányos tölgy levelére!
a.
b.
c.
d.
e.
f.

visszás tojásdad, (körte alakú)
a levél éle finoman szőrös
válla cimpás
a levél fonákja ezüstösen hamvas
levélnyél hossza 2-5 mm
az öblökbe nem futnak erek
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Rövid válaszokat igénylő feladatok
5. Társítsa az alábbi sólyomalkatúakat a megfelelő faji jellemzőikkel! A helyes választ írja a
pontozott helyekre!
5 pont
héja, rétisas, egerészölyv, barna rétihéja, kerecsensólyom
Barna színezetű madár. A tojó feje és torka világos, a hím farka és szárnyának egy része
szürke. Fészkét letördelt nádra építi.
Barna rétihéja
Színe változékony, rendszerint sötétbarna. Melle és hasoldala cseppfoltos. Farka sűrűn
egyenletesen harántcsíkolt. Órákon át kering mozdulatlan szárnyon:
Egerészölyv
A fiatal példányokon a farok és a csőr is barna. Az idősebb madarakon a csőr fehéres sárgává
világosodik, a barna tollazat megfakul és a farok alulról kifehéredik. A vizes élőhelyeket
kedveli:
Rétisas
Az öreg madarak mellén és hasán hullámos harántvonalak vannak. A fiatalok barnák és
mellükön barna cseppfoltok láthatók. Mindkét korcsoportra a világos szemöldöksáv jellemző.
Farka ritkán egyenletesen harántcsíkolt. Magyarországon a legtöbb erdőtípusban fészkel,
gyakran előfordul lakott területeken, parkokban is:
Héja
Feje, melle, hasa világos színezetű, háta és szárnya barna. Tőlünk nyugatabbra nem költ.
Fészket nem rak. Fő zsákmányállata az ürge és a hörcsög:
Kerecsensólyom
6. Írja a táblázat megfelelő oszlopába a felsorolt fafajokat!

10 pont

Vörösfenyő, lucfenyő, erdeifenyő, feketefenyő, cser, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy,
vörös tölgy, akác
Termése 2 év alatt érik
erdeifenyő,
feketefenyő,
cser,
vörös tölgy

Termése 1 év alatt érik
vörösfenyő,
lucfenyő,
kocsánytalan tölgy,
kocsányos tölgy,
akác,
fehér nyár
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