
A HAZAI ERDŐK ÉLŐVILÁGA 

B csoport 

 

 

1. Hasonlítsd össze a tölgyes és a bükkös erdőket! Nyilakkal jelöld, hogy melyik jellemző, 

melyik erdőhöz tartozik! (7 pont) 

 

 

 

 

Tölgyerdő 

 

 

 

● A lombkorona nem záródik szorosan ● 

● Szegényes a cserjeszintje ● 

● Az aljnövényzet elég sok fényt kap ● 

● A fák sűrűn állnak ● 

● Két lombkoronaszintje is lehet ● 

● A lombkorona szorosan záródik ● 

● Szárazabb élőhelyen alakul ki ● 

 

 

 

Bükkerdő 

 

 

 

 

 

2. Melyik növényre jellemző?  

Párosítsd a növények jellemző tulajdonságait a növények nevével! A jellemző betűjelét 

írd a számok utáni szaggatott vonalra. Egy számhoz csak egy betű tartozhat. (3 pont) 

 

1. erdeifenyő 

2. bükk 

3. vadrózsa 

4. moha 

A. a vizet és az ásványi anyagokat egész testfelületén veszi fel 

B. rovarmegporzású növény 

C. nyitvatermő növény 

D. makktermése van 

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

 

 

3. Nevezd meg a gomba testének részeit! (4 pont) 

 

 

A. …………………………………….. 

B. ……………………………………... 

C. .…………………………………….. 

D. ….………………………………….. 

 

 



4. Válaszolj röviden a kérdésekre! (3 pont) 

 

Sok gomba fák gyökeréhez társul. 

Miért előnyös ez a kapcsolat a fa számára? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Miért előnyös ez a kapcsolat a gomba számára? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Említs ilyen kapcsolatot a hazai erdőkből! 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! (11 pont) 

 

A vaddisznó őrlőfoga ………………………………….. felületű, ami azt mutatja, hogy 

………………………………….. állat. A hímek ………………………………….. 

agyarrá fejlődik. A gímszarvas  fejdísze az ………………………………….., melynek 

anyaga …………………………………... Fogazatára jellemző, hogy az őrlőfogak 

felszíne ………………………………….... A vaddisznó és a gímszarvas lábát egyaránt 

………………………………….. borítja. A vörös róka őrlőfogainak felszíne 

…………………………………... A fogazat felépítése mutatja, hogy 

………………………………….. állat. A róka …………………………………... jár 

vadászni. A szelídnek látszó állatokkal vigyázni kell, mert veszedelmes betegséget, a 

…………………………………... terjeszthetik. 

 

 

6. Ismerd fel, hogy a képek mely madarakat ábrázolják, majd töltsd ki az üresen hagyott 

mezőket! (11 pont) 

 

 

  

A madarak neve   

Csőr   

Táplálkozás mindenevő, de főleg rovarok  

Egyéb jellemző  éjjel aktív 

 

A B 



Válaszolj röviden a kérdésekre! (5 pont) 

 

Az erdő mely szintjében szerzi táplálékát az A jelű madár? (1 pont) 

………………………………………………………………………………………… 

 

Az A jelű madár és a harkályok hasonló szerepet töltenek be a táplálékláncokban. 

Versenytársaik-e egymásnak? Válaszodat indokold! (2 pont) 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Hogyan alkalmazkodott a B jelű állat testfelépítése a táplálékszerzéshez?  

Két jellemzőt említs! (2pont) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Hasonlítsd össze a három erdei állatot! Írd a jellemzők sorszámát a megfelelő 

halmazba! Ha egy tulajdonság több állatra is jellemző, írd a számát a halmazok átfedő 

részébe! Néhány megállapítás nem illik egyik halmazba sem. (12 pont) 

 

1. kemény fedőszárnya van, 2. lárvái hernyók, 3. teste fejre, torra és potrohra tagolódik, 

4. mindenevő, 5. szájszerve csáprágó, 6. teljes átalakulással fejlődik, 7. a kifejlett 

állatnak rágó szájszerve van, 8. teste fejtorra és potrohra különül, 10. zsákmányát 

méreganyaggal bénítja meg, 11. lábai ízekre tagolódnak 

 

Ezek a megállapítások nem illenek egyik halmazba sem: 

……………………………………………………………..., mert a 

…………………………………………… nevű állatra jellemzőek. 



8. Egészítsd ki a táplálékláncokat a hiányzó állatok vagy növények nevével! (3 pont) 

 

1. …………………………….……………………  szarvasbogár  róka 

2. tölgy fája  szú  …………………………………………………….…  

3. tölgy levele  gyapjaslepke lárva  ……………………………………. 

 

 

Válaszolj röviden a következő kérdésekre! (3 pont) 

 

Mi a tölgy szerepe az életközösségben?  

………………………………………………………………………………………… 

  

Mi a róka szerepe az életközösségben?  

………………………………………………………………………………………… 

 

Milyen szerepet tölt be a szarvasbogár lárvája az életközösségben?  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Magyarázd meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések! (3 pont) 

 

Vadgazdálkodás 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Népesség 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Együttélés 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


