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1. feladat 
Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megadott szavakkal (nem mindet kell felhasználnod)! 
Helyes megoldás esetén, mondatonként 1 pont, összesen 20 pont szerezhető. 
 
lapátnak, szőrméje, betelepített, vadgazdálkodásnak, dürgésnek, ég, őshonos, prémje, 

gereznája, őzhívás, koslatásnak, legkisebb, fokozottan védett, fészekparazita, 

csontanyagból, szaruból, őshonos, vadetető, kondákban, agyarnak, Hunor s Magor, 

párosával,  farkasfognak, monogám, farka, sörétes, nádi farkasnak, ne emelj rám kezet, 

Korzika és Szardínia, vadak,  

 

1. A fogoly szaporodását tekintve …………………..…. madár. 

2. A fácán szaporodási ideje, amit …………........… neveznek, április második felében 

kezdődik. 

3. A pézsmapocok értékes …………………..… a szűcsipar számára keresett cikk. 

4. Az akác fája kemény, nehéz és igen tartós. Nyersen is jól ……………………... . 

5. A vörös tölgy Észak-Amerika keleti felén ……………………….……… . 

6. Évszázadokon át alföldjeink kedvelt vadászzsákmánya volt a túzok, napjainkban 

……………………………….. Természetvédelmi értéke egymillió forint.  

7. A szarvasfélék hímjei tömör ……………………………..álló agancsot viselnek. 

8. Az erdeifenyő a Nyugat-Dunántúlon ……………………………………..…. fafaj. 

9. A vaddisznó kedveli a társas életet, …………………………………….….. jár. 

10. A kanok szemfogát …………………………………………..… nevezzük. 

11. A dámbikák agancsát formája miatt ……………………………….….. nevezik. 

12. Vándor, ki elhaladsz mellettem, …………………………………….……..!  

13. Vadász vagyok, ………………………………………………….. nyomán. 

14. Az őz legszebb vadászati módja üzekedési időben a cserkeléssel és lesvadászattal 

egybekötött ………………………………………… 

15. A róka szaporodási időszakát …………………………………….. nevezik. 

16. A menyét a ………………………………….… ragadozó emlősállatunk. 

17. Az aranysakál visszatelepülő ragadozó, régen hívták ……………………………………… is.  

18. Hasznos apróvadra ……………………………………….. vadászfegyverrel vadásznak. 

19. A muflon eredeti őshazája …………………………..….. és ………………………….…… szigete. 

20. A vad gondozásával, szaporításával, nevelésével és vadászatával foglalkozó 

tevékenységet …………………………………… nevezzük. 

Megfejtések: 

1. monogám 

2. dürgésnek 

3. prémje/gereznája/szőrméje 

4. ég 
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5. őshonos 

6. fokozottan védett 

7. csontanyagból/csontból 

8. őshonos 

9. kondákban 

10. agyarnak 

11. lapátnak 

12. ne emelj rám kezet 

13. Hunor s Magor  

14. őzhívás 

15. koslatásnak 

16. legkisebb 

17. nádi farkasnak 

18. sörétes  

19. Korzika és Szardínia 

20. vadgazdálkodásnak 

2. feladat 

Ennek a kocsánytalan tölgynek az évgyűrűi ha beszélni tudnának, elmesélnék a fa 
élettörténetét, melyet 2015-ben vágtak ki.  
Melyik évben született? …1955-1965. 
Írd a meghatározások számait a jelölőnégyzetekbe! 
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1. Avartűz futott át az erdőn, a fa szerencsésen túlélte. A kéreg megvédte az alatta lévő 

szövetet, amely csak megsérült. 

2. Évről évre új réteg rakódott a sebre. 

3. Az erdőtűz utáni években tavasszal vastag korai pászták képződtek. 

4. Nyár végére ebben az időszakban is lelassult a növekedés 

5. Amikor a fa 6 éves volt valami nekinyomódott a törzsének, oldalra hajlott és itt 

erősebb védelmet nyújtó réteget növesztett. 

6. A mellette lévő fákat egy gyérítés során kivágták. Több napfényhez és tápanyaghoz 

jutott, gyorsabban nő. 

7. Ezek a keskeny évgyűrűk tartósan száraz időszakra utalnak. 

8. A kicsirázott makkból fa született. 

9. 2015 tavaszán ezt a réteget egy jégeső megtépázta. 

10. A további szűk évgyűrűket bizonyára rovartámadás okozta. Egyes rovarlárvák sok fa 

rügyét, levelét megrágják. 

11. A fa eleinte zavartalanul, gyorsan fejlődött, a tavasz és a nyár elegendő csapadékot 

hozott. A gyűrűk szép szélesek és egyenletesek. 

12. A fa ismét egyenletesen nő, de a szomszédos fák is vele nőnek. Koronájuk napfényt, 

gyökérzetük vizet vesz el tőle. 

 
 

3. feladat 
Péter nagypapájával diófát szeretne ültetni tanyájukon. Azt szeretné, ha később a diófa 

alatt pihenő helyet alakíthatnának ki ezért úgy gondolta, hogy a pataktól és az úttól 

egyenlő távolságra legyen. Van már egy nagy tölgy és egy fenyőfájuk, ezek távolsága 5 

méter. A fenyőtől 7 méterre szeretnék elültetni a diófát.  

Péter a pontos tervezés érdekében térképet készített. Úgy döntött, hogy az 

információk alapján megszerkeszti a diófa helyét és leolvassa a koordinátáit. A térképre 

illesztett egy koordináta-rendszert úgy, hogy a tölgyfa lett az origó, így a fenyőfa 

koordinátái (0;5) lettek. Azt tapasztalta, hogy a folyó illeszkedik a (0;6) és a (-3;-3) 

koordinátájú pontokra, a folyó merőleges az útra és a (-3;-3) koordinátájú pontban metszik 

egymást.  

 

1. Készítsétek el Ti is ezt a térképet, szerkesszétek meg a diófa helyét! Úgy 

dolgozzatok, hogy szerkesztésetek pontosan követhető legyen, vagy készítsetek 

leírást a szerkesztés lépéseiről! 

2. Hány hely jöhet szóba az ültetéshez? 

3. Mik lesznek a diófa helyének pontos koordinátái, ha nagypapa szerint a 

legészakabbra lévő pontot válasszák? 
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Térkép elkészítése. 

 pontos koordinátarendszer 1 pont 

 fák 2 pont 

 folyó 2 pont 

 út 2 pont 

 szögfelezők 2 pont 

 Kör 2 pont 

4 hely jöhet szóba 2 pont 

(-7;5) a diófa helye 2 pont 

 
 
 
4.feladat 

Olvassátok el a szöveget és válaszoljatok a kérdésekre! 
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Erdősült és erdőben szegény országok 
-részlet- 

Az éghajlat alapvetően gátat szabhat az erdők 
kiterjedésének. A szélsőségesen fagyos vagy szeles klímájú 
(sarki vagy hegyvidéki) tájakkal is rendelkező országokban, 
mint Izland, Norvégia, Kanada, Kína vagy Chile, alacsonyabb 
az erdősültség, mint területük alapján várnánk. Szaúd-
Arábia, Kazahsztán vagy Málta esetében ugyancsak a 
mostoha éghajlat okolható a kevés erdőért, ám itt nem a 
hideg, hanem a forró szárazság állja útját a fatenyészetnek. 
Hollandia, Nagy-Britannia, India vagy Argentína esetében 
azonban az éghajlat kiváló feltételeket nyújt az erdők 
kialakulásához. Ezekben az országokban a mezőgazdaság, a 
szántók, legelők létrehozása, vagyis a történelmi tájhasználat 
áll az alacsonyabb erdősültség hátterében. A világ erdeinek 
fele (mintegy 3.000.000.000 ha) mára eltűnt, és a maradék 
is nagy ütemben fogy, elsősorban a trópusi országok 

területén. A Kárpát-medence közepén elterülő jelenkori Magyarország tájainak erdőtlensége 
ugyancsak a hosszú évszázadok földművelő tevékenységének köszönhető. A Nagyalföld 
mezőgazdasági hasznosítása mellett száraz klímájával is kitűnik. Ennek ellenére (talán kevesen 
tudják) a történelem előtti időkben a folyókat kísérő vizes élőhelyekkel tagolt erdőségek 
jellemezték, füves pusztáknak csak a talajvíz által el nem ért homokhátságokon jutott hely. A 
Kárpátok hegykoszorúja az Alfölddel ellentétben ma is Közép-Európa leghatalmasabb 
erdőségeinek ad otthont. Az alábbiakban a kontinensek különböző országainak eltérő 
erdősültségi adatait mutatjuk be. (Forrás: State of the World’s Forests 2009, FAO)  
Európa 
Kontinensünk leginkább erdősült országai Skandináviában találhatók. Finnország (74%) jár az 
élen, amelyet Svédország (67%) követ. Közép-Európában Szlovénia (62%) és Ausztria (47%) az 
erdőkben leggazdagabb, míg Magyarország (21%) rendelkezik a térségben a legkevesebb 
erdővel. Az európai átlaghoz (35%) közel esik Németország (32%), Franciaország (28%), 
Spanyolország (35%), Olaszország (34%), Svájc (31%) vagy Lengyelország (30%) erdőterületének 
aránya. A sereghajtók között Nagy-Britannia (12%), Hollandia (11%), Írország (10%), Málta (1%) 
és végül Izland (valamivel több, mint 0%) szerepel. Európa erdőterülete évente 0,4%-kal 
növekszik, főként az ültetvények telepítése és a mezőgazdasági területek egy részének 
felhagyása nyomán. A legtöbb erdőt, évente csaknem 300.000 ha-t Spanyolországban telepítik 
http://wwf.hu/erdosult-es-erdoben-szegeny-orszagok 
 
1.  

Mi szabhat gátat az erdők kiterjedésének? 

Szélsőségesen fagyos vagy szeles klíma, forró szárazság.   3 p. 

2. 

Mely országokban legkedvezőbbek a feltételek az erdők kialakulásához? 
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Hollandia, Nagy-Britannia, India, Argentína 4 p. 

3. 

Mekkora erdőterület tűnt el a világon? 

3.000.000.000 ha      1p. 

4. 

Mire vezethető vissza a jelenkori Magyarország tájainak erdőtlensége? 

Földművelő tevékenységek, száraz klíma 2p. 

5. 

Melyek Európa leginkább erdősült országai? (Az első három) 

Finnország, Svédország, Szlovénia. 3p. 

 6. 

Mely európai ország rendelkezik a legkevesebb erdővel Közép - Európában? 

Magyarország 1p. 

7. 

Évente mennyivel növekszik Európa erdőterülete? 

0,4%-kal növekszik 1 p. 

8. 

Hol telepítik a legtöbb erdőt Európában? 

Spanyolországban 1p. 

9. 

Gyűjtőmunka 

Mi volt az elmúlt 5 évben az év fája? (Országos Erdészeti Egyesület (OEE) az Év Fája) 

A vadalma - Malus sylvestris, 2017 

A mezei szil - Ulmus minor, 2016 

Kocsányos tölgy - Quercus robur, 2015 

Mezei juhar - Acer campestre,2014 

Házi berkenye - Sorbus domestica, 2013                   5p. 

10. 

Rajzold le a kedvenc fádat! 5p. 

26 pont 

Jó munkát kívánunk! 


