














































Biodiverzitás 2018 v1

Biodiverzitás-napi online tesztsor általános iskolai (1-8-osztályos) diákok részére.

A kérdéseket tanulmányozd át alaposan: van időd átgondolni őket, többször is visszatérhetsz erre a weboldalra. Viszont csak 
akkor kezd el megválaszolni, ha egyszerre be is tudod fejezni (50 kérdés van), mivel a kitöltésre csak egyszer van lehetőséged.

Ahol több helyes választ várunk, ott a kérdésben ezt jeleztük: csak akkor jár a feladatért a pont, ha minden helyes választ (és csak 
azokat) bejelölted.

A képek illusztrációk az adott kérdéshez, tehát nem feltétlenül a helyes választ jelzik. (Néhány képen betűjel van, ezeknek nincs a 
teszt szempontjából jelentősége).

Jó munkát, reméljük élvezni fogod a tesztet! 

dzsenifer070804@freemail.hu 

József Dzsenifer Alexa 

Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Email address *

A Biodiverzitás-napi online verseny az EFOP-3.4.4-16-2017-00006 azonosító számú
projekt támogatásával valósult meg.

Név: *

Iskolád: *



1 point

1992. június 13-án, Rio de Janeiróban

1914. március 15-én, Berlinben

1986. január 1-én, New Yorkban

1 point

1992. május 22-én

2006. május 22-én

2000. május 22-én

1 point

természeti katasztrófák

napkitörések

vulkáni aktivitás

meteorit becsapódás

emberi tevékenység

Mikor és hol írták alá a Biológiai Sokféleség Egyezményt?

Mikor volt először Biodiverzitás napja Magyarországon?

Mi veszélyezteti leginkább az élővilág sokféleségét? (Több helyes válasz
lehetséges)



1 point

szajkó

kakukk

dolmányos varjú

törpegém

1 point

kékbálna

bölömbika

nyuszt

kacsacsőrű emlős

1 point

Amerika

Antarktisz

Ázsia

Európa

Ausztrália

Melyik madár fészekparazita?

Mely fajoknak van kloakája? (Több helyes válasz lehetséges)

Melyik kontinensen élnek erszényes emlősök? (Több helyes válasz lehetséges)



1 point

ajakos medve

pápaszemes medve

maláj medve

japán medve

1 point

erősen allergizál

kiszorítja az őshonos fajokat

csúnya a virágzata

elfogyasztva erősen mérgező

Melyik medvefaj nem létezik?

Mi a legfőbb probléma a magas aranyvessző megjelenésével?



1 point

mézgás éger

bálványfa

molyhos tölgy

akác

1 point

gyíkok

farkos kétéltűek

gyíkok

teknősök

Melyik fafaj nem őshonos Magyarországon? (Több helyes válasz lehetséges)

Melyik állatcsoportba tartozik az alpesi gőte?



1 point

nagytestű vízimadarak túlszaporodása

vizes élőhelyek megszűnése

behurcolt gombabetegségek

úthálózat fejlődése

1 point

növények

károsak a fákon megtelepedve

gombák és algák speciális együttélése

többségük fotoszintézisre képes

1 point

nitrogén

szén-dioxid

oxigén

kén-dioxid

Mi fenyegeti a kétéltűeket az alábbiak közül? (Több helyes válasz lehetséges)

Mi igaz a zuzmókra? (Több helyes válasz lehetséges)

Minek az indikátorai a zuzmók?



1 point

gerincesek

laposférgek

ízeltlábúak

puhatestűek

1 point

lepkék

poloskák

bogarak

hártyásszárnyúak

1 point

téli álmot alszanak

télen délre költöznek

speciális szaporodással, ún. gyöngysarj képzéssel vészelik át a telet

nálunk nem élnek szivacsok

1 point

korallzátonyok

trópusi esőerdők

mérsékeltövi erdők

szavanna

Melyik a fajokban leggazdagabb állattörzs?

Melyik a fajokban leggazdagabb csoportja a rovaroknak?

A szivacsok többsége tengeri állat. Csak néhány fajuk él Magyarországon. Ezek
miért képesek nálunk életben maradni?

Melyik a Föld fajokban leggazdagabb területe?



1 point

a tengerek elsavasodása miatt fehérebb lesz a korall

elszaporodnak a fehér virágállatok

a klímaváltozás miatt elpusztulnak a korallokban a velük szimbiózisban élő, fotoszintetizáló
mikroorganizmusok

a környezetszennyezés miatt a víz több fényt nyel el, és nem látszik a korall színe

1 point

elöregszenek és maguktól kihalnak

valamilyen természeti katasztrófa miatt tömeges kihalás következik be

megváltozik a Föld mágneses tere

valamilyen vírus betegség elpusztítja az élőlényeket

1 point

dinoszauruszok

elefántmadár

páncélos őshalak

kékcsőrű réce

1 point

erszényes farkas

amerikai vándorgalamb

mammut

terrormadár

Mit jelent a korallok kifehéredése, mi okozza?

Milyen okokból halnak ki fajok? (Több helyes válasz lehetséges)

Mely állatok kihalásáért tehető az ember felelőssé?

Melyik állatokat nem az ember pusztította ki? (Több helyes válasz lehetséges)



1 point

kis testméret, nagy szaporodóképesség

repülőképesség megszerzése

ellenállók a mérgeknek

kis méretük miatt könnyen el tudnak bújni

1 point

ha nem talál haza a madár, akkor könnyen elpusztulhat

a hazai fajok hátrányba kerülnek

kiszabadulva a közeli rokon fajokkal könnyen párba állnak és hibridizálnak vele

túl drágák

Melyek a rovarok evolúciós sikerének okai? (Több helyes válasz lehetséges)

A solymászat sport, melyre nálunk nem élő fajokat is használnak. Mi ennek a
veszélye?



1 point

ponty

széles kárász

ezüstkárász

törpeharcsa

1 point

dunai galóca

lesőharcsa

viza

törpeharcsa

Melyik nem őshonos halfajunk? (Több helyes válasz lehetséges)

Melyik az a halfaj, amely régebben gyakori volt Magyarországon, de ma már
nem fordul elő nálunk?



1 point

üregi nyúl

délvidéki földikutya

kerecsensólyom

eurázsiai hód

Melyik emlősállat Magyarország legritkább állata?



1 point

északi pocok

korai denevér

mezei veréb

csíkos szöcskeegér

1 point

a tengerek szennyezése

emberre való veszélyességük miatti vadászat

a cápauszonyért való halászat

klímaváltozás

1 point

mesterséges fészkek kihelyezése

mezőgazdasági tevékenység visszaszorítása

táplálékállatok betelepítése a potenciális fészkelőhelyekre

természetes ellenségeik vadászata

Melyik az az állat, amelyet 80 éven keresztül nem sikerült megfogni
Magyarországon, csak bagolyköpetekből kerültek elő csontjai, így már kihaltnak
is lehetett volna tekinteni?

A cápák a tengerek csúcsragadozói, mégis fajaik többsége veszélyeztetetté
vált. Mi veszélyezteti őket?

Hogyan lehet elősegíteni a nagytestű ragadozó madarak megtelepedését
valamely helyen? (Több helyes válasz lehetséges)



1 point

őz

ürge

fácán

aranysakál

1 point

búbos pacsirta

fekete gólya

dolmányos varjú

sárgarigó

1 point

egyre kevesebb van belőle

táplálékfogyasztása miatt nagyon hasznos

más madarak, főként ragadozómadarak fészkelésre használják az elhagyott varjúfészkeket

könnyen betanítható állatok

Mely állatok jellemzőek a füves területekre?

Melyik nem vándorló madár? (Több helyes válasz lehetséges)

A vetési varjú tömegesen előforduló fajunk. Miért vált védetté?



1 point

nyest

vadmacska

farkas

róka

1 point

jó, mert több faj él egy adott élőhelyen

rossz, mert őshonos fajokat szoríthatnak ki

jó, mert a ragadozóknak több tápláléka lesz

rossz, mert új betegségeket hurcolhatnak be

1 point

a csúcsragadozóké, mert az ilyen állatok száma a legkevesebb és a legnagyobb a hatásuk az egész
táplálékláncra

a növényevőké, mert ők tartják el az egész életközösséget

a parazitáké, mert nélkülük a többi élőlény túlságosan elszaporodna

egyformán fontos a szerepük

Egyes állatok egyre inkább behúzódnak a lakott területekre, urbanizálódnak. Az
alábbiak közül melyekre igaz a megállapítás? (Több helyes válasz lehetséges)

Nem őshonos, behurcolt vagy betelepített fajok némelyike néha tömegessé, ún.
invazívvá válhat. Milyen hatásuk lehet az eredeti élővilágra?

Melyik élőlénycsoport kihalása okoz nagyobb problémát egy életközösségben
és miért?



1 point

WWF

UNICEF

WHO

Sea Shepherd

1 point

ökológiai átjárók építésével

utak számának csökkentésével

nagyvad átjárók létesítésével

utak melletti dús növényzet kialakításával

1 point

az élővilág képernyőn, monitoron való meg�gyelését

az élővilág több éven át tartó, ismétlődő meg�gyelését

egy adott területen élő összes faj begyűjtését

valamely élőlény előfordulásának bizonyítását

Melyik nemzetközi szervezet foglalkozik az élővilág védelmével? (Több helyes
válasz lehetséges)

Az utakon nagyon sok állat leli halálát. Hogyan lehet csökkenteni az
állatelütések számát? (Több helyes válasz lehetséges)

Mit értünk az élővilág monitorozásán?



1 point

bambi

kölyök

gida

borjú

1 point

nemzeti parkok

állatkertek

cirkuszok

önkormányzatok

1 point

8, Kiskunsági Nemzeti Park

11, Duna-Ipoly Nemzeti Park

10, Hortobágyi Nemzeti Park

15, Duna-Dráva Nemzeti Park

Hogy nevezzük a �atal őzet?

A kihalással fenyegetett fajok megőrzésében mely szervezeteknek van fontos
szerepe? (Több helyes válasz lehetséges)

Hány nemzeti park van Magyarországon és melyik volt az első?



1 point

azok a területek, amelyek mezőgazdasági tevékenységre nem alkalmasak

azok a területek, amelyek lakott területtől messze vannak

azok a területek, amelyek területén magas természeti értékkel rendelkező fajok élnek

azok a területek, amelyek nagyon közkedveltek, népszerűek

1 point

a biológiai sokféleség megőrzését szolgálja

összefüggő ökológiai hálózat

legalább 2000 fajnak kell élnie a területen

az ún. jelölő fajok alapján kerül kialakításra

1 point

kirándulás vadon élő állatok meg�gyelése céljából

cserkész program

könnyen azonosítható állatok előfordulási pontjait regisztráló internetes program

a Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállítása

1 point

minden fajuk ritka

nem szívnak vért

többnyire ritkák, és rovarevésükkel hasznosak

a lakott területeken is előfordulnak

Mi alapján jelölik ki a nemzeti parkokat?

Melyek jellemzőek az ún. Natura2000 területekre? (Több helyes válasz
lehetséges)

Mi a vadonleső program?

Magyarországon minden denevér védett. Miért?



1 point

makói hagyma

magyar szürkemarha

magyar akác

magyar pásztor kutyafajták

1 point

tágasnak és világosnak

alul legyen a bejárati nyílás és a denevéreknek legyen kapaszkodóhelyük

legyen zöld színű

fémből készüljön, hogy sokáig jó legyen

1 point

élőhelyek csökkenése

húsukért való vadászat

más fajok kiszorítják őket

hobbiállatként való tartás

1 point

idős lombhullató erdő

kiterjedt nádas

mozaikos jellegű, sokféle élőhelyből álló terület

folyópart

Melyik az a faj, amely „hungarikum”, de nem őshonos nálunk?

Milyennek kell egy denevérodúnak lennie?

Mi veszélyezteti leginkább az emberszabású majmokat? (Több helyes válasz
lehetséges)

Az alábbiak közül melyik területen él a legtöbb faj, melyik a legdiverzebb?



1 point

növekszik a fajgazdagság, mert a hidegebb területeken újabb fajok jelennek meg

csökken a fajgazdagság, mert sok faj nem tudja követni a gyors hőmérsékletváltozást

ugyanaz marad a fajgazdagság, mert csak kicserélődnek a fajok

egyes területeken csökken, máshol növekszik a fajgazdagság, összességében csak a vándorló
fajokra lesz negatív hatással

This content is neither created nor endorsed by Google.

Milyen hatása lesz várhatóan a globális klímaváltozásnak az élővilág
sokféleségére?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

