Legyél Te is természetbúvár!
Természetismereti vetélkedő
5-8. osztályos tanulóknak

2. forduló
A Natura 2000-ről általában
A vizes élőhelyek jellegzetes Natura 2000 fajai

Csapatnév:
Beküldési határidő: 2021. április 16.
Figyelem!
A feladatlapokat kézzel kérjük kitölteni, és szkennelés után
digitálisan visszaküldeni az alábbi email címre: BocsoA@bnpi.hu

1. feladat: A Natura 2000 hálózat
Döntsétek el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írjátok a megfelelő betűjelet az
állítás elé!
H
___

Európa minden országa csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.

H
___

1979 óta létezik.

I
___

Az élővilág védelmét szolgálja.

I
___

A hálózatba tartozó területeken az emberi tevékenység nem tilos, inkább a

természetbarát gazdálkodásra próbálnak ösztönözni.
I
___

A korábban már védett területeken kívül is hoztak létre Natura 2000 területeket.

H
___

A közösségi jelentőségű fajok mindegyike ritka hazánkban.

I
___

Két területtípust foglal magába: természetmegőrzési területek, madárvédelmi

területek.
H
___

A területek kijelölése országonként más módszer szerint történt.

I
___

Hazánk területének kb. 21%-a tartozik a hálózatba.

H
___

Csak szárazföldi területekre terjed ki.

2. feladat: Szikesek
A vizes élőhelyek egy különleges típusát képviselik a szikes területek, amelyek nem csak hazai
szinten, de európai viszonylatban is kiemelkedő értéket képviselnek. Több nemzetközi
jelentőségű vízimadár-élőhelyet is találunk közöttük.
Magyarországon két nagytájunkra is jellemző a szikesedés. Melyek ezek?
Alföld, Kisalföld
__________________________________________________________________________

Milyen környezeti feltételek között zajlik a szikesedés?
felszín közeli / magas
- A talajvíz helyzete a felszínhez viszonyítva: _______________________________,
magas
- A talajvíz sótartalma _______________________________,

jelentős / nagymértékű
- A párolgás ___________________________

Mi okozza a szikes területek kifehéredését?
A vízben oldott sók felhalmozódnak a talaj felszínén.
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
A szikesek jellegzetes vizes élőhelyei az ún. szikes mocsarak. Melyik rajz ábrázolja őket?

A

B

A kárpát-medencei szikeseink „pannon szikesek” néven szerepelnek a Natura 2000 jelölő
élőhelyek listáján. Hasonló adottságú területekkel Európa más vidékén is találkozhatunk. A
felsoroltak közül melyik európai országban NEM fordulnak elő szikesek? Karikázzátok be a
helyes választ!
a) Románia
b) Spanyolország
c) Nagy-Britannia
d) Franciaország

3. feladat: Az Ipoly-völgy vizes élőhelyei
Nógrád megye legjelentősebb, Natura 2000 hálózathoz tartozó vizes élőhelyei az Ipoly mentén
találhatók. Vannak közöttük állandó és időszakos vízborítású területek, egy azonban közös
bennük: élővilágukat a víz élteti.
Az alábbi betűrácsban a Középső-Ipoly-völgy (azonosító: HUBN20062), valamint az Ipoly
völgye (azonosító: HUDI 10008) nevű Natura 2000 területek jelölőfajait rejtettük el. Elsőként
egészítsétek ki a fajok nevét: írjátok be a név hiányzó tagját, majd pedig keressétek meg a
betűrácsban. A felsorolt fajok között 2 kakukktojás is található, olyan fajok, amelyek egyik
területen sem fordulnak elő. Karikázzátok be a nevüket a listában!
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__________-hangyaboglárka
küllő
halványfoltú __________

díszes
__________
légivadász
márna
Petényi __________
erdei
__________
szitakötő

nagy
__________
tűzlepke
gólya
fehér __________

Ha jól dolgoztatok, a fennmaradó betűkből egy újabb Natura 2000 faj nevét állíthatjátok össze,
amely az Ipoly-völgy nedves rétjein is előfordul.
haris
Megfejtés: ____________________________

madarak
A gerincesek melyik osztályába tartozik ez az állat? ________________________________

4. feladat: Vízi és vizes élőhelyek Natura 2000 fajai
Az alábbi fotókon néhány vízhez kötődő Natura 2000 faj látható. Nevezzétek meg őket!

2

1
mocsári teknős
___________________________________

fekete gólya
_________________________________

3
eurázsiai hód
___________________________________

4
sárgahasú unka
__________________________________

Melyik fajra igaz az állítás? Válaszoljatok a kép sorszámával!
4
- Vízben szaporodik: ____
1,4
- A telet hibernált állapotban tölti: ____

3
- Úgy telepítették vissza Magyarországra: ____
1,2
- Tojást rak: ____

5. feladat: Biológiai invázió
A védett és Natura 2000 területeken számos problémát okoznak az ún. özönfajok (inváziós
fajok) – vagyis azok a más földrészről származó növények vagy állatok, amelyek új
élőhelyükön agresszív terjedésükkel kiszorítják az őshonos élőlényeket.
Az alábbi feladatban néhány gyakori, a vízi életközösségeket fenyegető állatfajt mutatunk be.
Töltsétek ki a táblázatot! A táblázat utolsó oszlopába egy olyan Natura 2000 faj nevét írjátok,
melyre nézve veszélyt jelenthet az említett inváziós faj!
A hazai Natura 2000 fajokról bővebb információt itt találtok: https://termeszetvedelmikezeles.hu/

Név

Kép Származási hely (földrész) Ezt a fajt veszélyezteti

Amuri kagyló
Cifrarák
Naphal
Új-zélandi iszapcsiga
Vörösfülű ékszerteknős

Az itt feltüntetett fajokon kívül több helyes válasz is van. Jó a megoldás, ha
azonos fajcsoportba tartozó, a fenti honlapon szereplő fajt említenek.
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Amerika
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1
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szivárványos ökle

4
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TEREPI FELADAT: Kétéltűek megfigyelése a választott vizes élőhelyen
A második fordulóban arra kérünk benneteket, hogy kísérjétek figyelemmel a kiválasztott
vizes élőhely életét. Ebben az időszakban, kora tavasszal kerül sor például a békák nászára. A
kétéltűek ilyenkor nagy számban keresik fel a kisvizeket szaporodás és peterakás céljából.
Amit várunk tőletek: március 20. és április 16. között heti rendszerességgel (összesen 4
alkalommal) keressétek fel a vizsgált területet, és figyeljétek meg, hogy vannak-e kétéltűek a
vízben vagy a közelben, esetleg vannak-e már lerakott peték. Az alábbi információkat
mindenképpen jegyezzétek fel:
- Milyen időjárás volt az adott héten? Hogyan alakult a hőmérséklet, volt-e csapadék?
- Mely napon kerestétek fel a területet? Milyen napszakban történt a látogatás, és akkor
milyen idő volt?
- Látogatásotok idején voltak-e kétéltűek a területen?
- Voltak-e lerakott peték a vízben? Ha igen, mennyi és milyen típusú (petecsomó,
petezsinór)?
- A mellékelt határozó alapján próbáljátok meg beazonosítani a peték tulajdonosait!
Megfigyeléseiteket kézírásos formában vessétek papírra, majd szkenneljétek be, és a
terepbejárásokról készült fotókkal együtt (3 fotó/alkalom, összesen 12 db kép) küldjétek
meg nekünk.
A petehatározót itt találjátok:
https://drive.google.com/file/d/1jJ0_r9KnHw8TkjtN2N-xwLoZg1clElqs/view?usp=sharing
A békák határozásához itt találtok segítséget:
https://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok
Illetve használhatjátok az MME kétéltű- és hüllőhatározó alkalmazását is.

Élményekben gazdag vizsgálódást kívánunk!

