
„Rejtett értékeink” vetélkedősorozat – I. forduló

Őszi forduló

I. Terepbejárás

Bánya-hegyi őrház, parkoló (■) — Kis-kőhát nyerge( ▲) — Három-kő( ▲) — Tar-kő (▬) — 

Őserdő( ▬) — Káposztáskert( +)— Olasz-kapu (műút)— Zsidó-rét, Fekete-sár ( / tanösvényjel)

— Három-kő( ▲) — Bánya-hegyi őrház       

Kb.18 km
Térképet a mellékletben lehet megtalálni.

A túrán részben az Olasz-kapui tanösvényt járjuk be, hozzákapcsolva a Bánya-hegy—Három-kői
részt. Maga a tanösvény indítótáblája Olasz-kapunál található, de oda csak autóval lehet könnyen
eljutni.  Így,  hogy az  iskolás  csoportok  busszal  is  meg  tudják  közelíteni,  a  túrát a  Bánya-hegy
parkolóból  indítjuk.
Kitérőt  lehet  tenni,  ha  idejük  engedi,  látogassanak  el  a  Nagy-mezőre  és  onnan  a  Kis-kőháti
zsombolyhoz (itt is vezet BNP tanösvény), amely Magyarország egyik legmélyebb aknabarlangja és
fokozott védettséget élvez az itt telelő hatalmas denevér kolónia miatt. 
Kérjük, ha felkeresik a barlangot, a korláton belül semmiképp se tartózkodjanak, mert életveszélyes
és könnyen bele lehet csúszni a több mint 100 méter mély üregbe !

A kérdések egy részére a kihelyezett táblákon található a megoldás, máshol pedig a vezetőfüzetek, 
vagy kutatómunka szükséges a kérdések megválaszolásához.

1. állomás — Bánya-hegyi őrház
Miután leszálltunk a buszról, vagy letettük az autókat induljunk el az őrház irányába. Álljunk meg 
egy kicsit és olvassuk el a BNP ismertető tábláját!

1. Milyen fafajokat találunk a parkoló mellett? Soroljon fel legalább 3 fafajt a bükkön kívül! 
2. Az ismertetőtábla szerint a BNP milyen védett területekkel bővült  1977-es megalakulása óta? 
3. Milyen alapfeladatai  vannak  a  nemzeti  park  kezelőjének,  az  igazgatóságnak?  Soroljon  fel  3
alapfeladatot! 

Induljunk el fölfelé a zöld négyzet turistaúton. 

4. Mit mutat jobbra a vadkerítés előtti útjelzőtábla? 
5. Hány i foka van a vadkerítés kinti létrájának? 

2. állomás — Kis-kőhát nyerge útelágazó

1.  Az oszlop szerint a területen mit tilos itt tenni a kirándulóknak? 
2. Az oszlopon még a nemzeti  park régi logója található.  Milyen növénynek a virága és levele
található benne? 

Erről az állomásról lehet kitérőt tenni a Nagy-mező és a Kis-kőháti-zsomboly felé. 
Akiknek nincs ideje oda elmenni azok a tanösvényvezető füzetből is tájékozódhatnak!

3. Mikor kapott természetvédelmi oltalmat a Nagy-mező? 
4. Milyen típusú barlang a Kis-kőháti-barlang?
5. Milyen népi elnevezése van a Bükk-fennsíknak? 
6. A Bükk-fennsíkról kitermelt bükk fák helyére milyen faállományokat telepítettek? 



A Három-kő felé vesszük az irányt.

3. állomás — Három-kő

1. Milyen vízfelületet lehet innen látni? 
2. Mit jelölnek a tetőn található „határkövek”? 
3. Milyen fokozottan védett madár fészkel a sziklák alatt, amelynek eszmei értéke 500 000 Ft? 
4. Milyen magas a hegycsúcs és hanyadik helyezést éri el ezzel a magasságával Mo.-on? 
5. Melyik „követ” lehet még innen látni? 
6. Mi az a „kövek vonulata”?
7. Hogyan jött létre a „kövek vonulata”? 

4. állomás — Tar-kő

1. Milyen korú a Tar-kőn kibukkanó mészkő? 
2. Ki írta le először a pongyola harangvirágot? 
3. Milyen társulás alakult ki a sziklagyepek és a sziklaerdők ütközőzónájában?
4. Hogyan szaporodik a fűrészeslábú szöcske? 
5. Mi a tápnövénye kis apollólepkének itt a Tar-kőn? 
6. Milyen madaraknak adnak otthont a fennsík kövei? 

5. állomás — „Őserdő”

Őserdő-Virágos-sár tábla

1. Melyik madár fészkel az odvas bükkfában a tábla szerint? 
2. Mely növényfajok mutatják a társulás magashegyi rokonságát? 
3. Az Bükk- fennsíkon a montán bükkösöknek mi a karakterfaja, amiről a nevét is kapta? 

 Őserdő (régi tábla)

4. Miért nevezik ezt az erdőt őserdőnek?
5. Mikor nyilvánították védetté az „Őserdőt”, de mióta élvez már védelmet? 
6. Milyen cserjefajokat említ a tábla? 
7. Melyik faj foszforeszkál a sötétben? 
8. Milyen denevérek találhatóak az Őserdőben a tábla szerint? 
9.  A tájékoztató tábla szerint melyik turistaútvonal lett módosítva a lekerítés miatt? 

Az Őserdőt elhagyva a zöld jelzésen haladunk tovább.

Az út  mindkét  oldalán mély gödröket,  mélyedéseket  lehet  megfigyelni,  amelyeknek sokszor  az
oldalába árulkodó anyag van.
10. Minek a helyei lehetnek ezek?

Utunk során egy sírhely mellett haladunk el. 
11. Kinek az emléktáblája ez? 

Tovább haladva a Káposztáskert-lápa felé egy beszakadás mellett megyünk el. Ez a Káposztás-kerti
beszakadás. Jelzésünkön haladva egy kerítés mellett vezet egy ideig az utunk, majd a létránál letér a
műútról.
 



6. állomás — Káposztáskert-lápa
A Káposztáskerti töbörsor mellett vezet el a tanösvény. Figyeljük meg a szép felszínformákat!

1. Mik azok a töbrök?
2. Miről nevezetes a Káposztáskert-lápa? 
3. Hogyan jöttek létre a töbrök? 
4. Milyen üledékek találhatóak a töbrök alján? 
5. Milyen vastag a legnagyobb üledékréteg felhalmozódás a töbrök aljában? 
6. Minek a régi nyomvonala halad mellettünk? 

A tanösvény vonalát követve eljutunk az Olasz-kapuhoz. Itt ki kell menni a parkolóig, mivel a 
tanösvénytábla itt található.

7. állomás — Olasz-kapu állomás

1. Kik és milyen célból hozták létre az Olasz-kaput? 
2. Az itt létesül kisvasúton mit szállítottak?
3. Melyik területnek a nyugati kapuja az Olasz-kapu? 
4. A tábla szerint lehete-e csigákat gyűjteni a nemzeti park területén?
5. Fokozottan védett területen le lehet-e térni az turistaútról? 
6. A tábla szerint a csupasz sziklákon milyen fajok jelennek meg? 
7. Melyek a terület őszi virágai az ismertető szerint?
8. Melyik időszak végéig volt fedve a vízzáró kőzettel a hegység? 

Visszatérve az Olasz-kapuhoz kövessük a tanösvény vonalát.

8. állomás — Zsidó-rét

1. Hogyan jöttek létre a bükki rétek? 
2. Mire használták a a Nagy-mezőről kitermelt fát? 
3. Milyen típusú gyepekkel lehet itt találkozni? 
4. Mely lepkefajokat említi a az ismertető tábla? 
5. Miért veti a fű közé magát a karszti hangyaboglárka hernyója?
6. Mi a tápnövénye a karszti hangyaboglárkának? 
7. Miben különböznek a Zsidó-rét töbrei a völgyek töbörsoraitól? 
8. Melyik a fennsík legnagyobb töbre? 
9. Mi az a polje? 
10. Milyen orchidea fajokat lehet itt megtalálni? 
11. Honnan ered a rét neve? 

A Zsidó-réten végighaladva visszajutunk a Három-kői elágazóig és onnan vissza lehet menni a 
Bánya-hegyi parkolóig.



II. feladat:  Korhadék -és avarlakó állatok

 Az Őserdő egyik fontos értéke, hogy a lábon elhalt fákat nem távolítják el az erdőből.

1)Fogalmazzátok meg röviden milyen szerepe van az erdő életében a holtfának!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2)A fordítógép meghibásodott és az egyébként létező állatneveket rosszul fordította le.
Próbáljátok meg kitalálni melyek az állatok helyes nevei!

Ezek a korhadék és avarlakó állatok a Bükk-fennsíkon mind megtalálhatóak!

Segítségül használd a határozókat, internetet és a BNPI kiadványokat!

_________________________ - magyer neve nincs a korhadó fakéreg alatt él, másik latin  
                                                              neve Octolasion boeckii
  _________________________  -  öt fogú simacsiga

_________________________ -   réti spirálcsiga

_________________________ -  barna csupaszcsiga

__________________________  -  szarvas őzbogár

 _________________________  - nagy tülkösbogár

 __________________________ - pirosnyakú elevenbogár

 ___________________________ - ritka körászka

_________________________  -  fekete ezerlábú

__________________________ -  hócincér

__________________________  – pettyes szalamandra

__________________________ – hegyi gőte

_________________________ -  mezei piroshangya

__________________________ – nagy csengetőbogár

__________________________  – olvasószú



3)A megfejtett állatokat párosítsátok össze a felnagyított képekkel!
Írjátok a kép betűjelét az állatok neveihez!

A.

B. C.

D.
E.

F.

G.

H.

I.

J.
K. L.

M. N. O.



4) Írtunk néhány meghatározást az állatokhoz, találjátok ki melyik kihez tartozik!
A számokat írjátok az állatok neveihez!

1. Lárvája korhadó tölgy-, vagy bükkfákban 3-5 évig fejlődik, az imágó ivari 
dimorfizmusa kevésbé szembetűnő, mint a „nagy” rokonánál. 

2. A farok keresztmetszete nyolcszög alakú. 
3. Nappal nedves üregekbe, gyökerek vagy avar alá bújik a hegységeink feltűnő színű farkos

kétéltűje.
4. Veszély esetén összegömbölyödnek és a csápjukat is elrejtik. 
5. Csupán 12-16 mm hosszú, hátoldalán nagy sűrűn álló pontokkal. Bükkösök ritka lakója.  
6. Egyszínű feketésbarna, testhossza 2,5 - 5 mm, elő-háta közepén magas dudort visel. 
7. A csáp-ízek végén fekete szőrpamacs figyelhető meg. 
8. A lucfenyő egyik legveszedelmesebb kártevője, gombás fertőzéseket is terjeszthet.  
9. Vöröses színű giliszta, amely a korhadó fakéreg alatt él. 
10. Számuk  egyre  csökken,  mivel  a  velük  szimbiózisban  élő  gombák  a  talaj  és  a  levegő

savasodása miatt eltűnőben vannak. 
11. A kifejlett állatnak 15 pár lába van, ha elveszíti az egyik lábát másik nő helyette. 
12. A hosszuk 5-10 mm, lomb- és tűlevelű erdők meleg, napsugaras talaján élnek, „lakóhelyük”

természetvédelmi értéke 50 000 Ft. 
13. Michael Bielz erdélyi szász természettudós írta le először 1851-ben. 
14. Ez a faj különösen kedveli az erdei szömörcsögöt. 
15. A Bükk-hegységben az utóbbi évtizedekben a legfontosabb szaporodó helyeik az erdészeti

feltáró  utak  pocsolyáiban  alakultak  ki,  amelyek  rendkívül  veszélyeztetettek,  ezért  a  faj
élőhely védelmét, mesterséges élőhelyek létrehozását a BNPI látja el.

16. A hím rágóján levő felfelé álló „fog” a nősténynél hiányzik. 
17. Főleg a Zempléni-hegységben, ritkábban a Bükkben is előforduló puhatestű, növekedése

közben fokozatosan éri el dekoratív színét.
18. Fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke: 100 000 Ft. 
19. Kevés olyan kisméretű (15 mm) bogár van, amelyet ennyire könnyű meghatározni.
20. A hím kékes alapszínű, hasa narancsvörös, foltok nélküli. 
21. A Trichia unidentata természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 
22. Az Aggteleki Nemzeti Park címerállata 
23. Szaporodási időszakban az erdőben hagyott, kivágott bükkfatörzseket 

a bogarak petéző helynek tekintik, a nőstények a kéreg repedéseibe rakják le 
petéiket,  majd  a  lárvák  a  már  nem élő  bükkben 2-3  évig  fejlődnek,  hacsak nem egy  
kandallóban fejezik be életüket. 

24. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szimbóluma. 
25. Az első pár lába szúrós, hegyes, kampó alakú szervvé alakult, melynek  

végén méregmirigy található. 
26. Gerinces fajok. 
27. Az EU-ban kiemelt közösségi jelentőségű állatfaj. 
28. Védett fajok, természetvédelmi értékük 50 000 Ft. 
29. Védett fajok, természetvédelmi értékük 10 000 Ft. 
30. Védett fajok, természetvédelmi értékük 5 000 Ft. 



III. feladat : Denevérek élete                   

Magyarország 3000 barlangjából  kb.  1100 a Bükkben található.  Ezek a barlangok sok más ok
miatt, azért is védettek, mert nagyszámú denevérkolónia él, telel át  bennük. Ilyen például a Kis-
kőháti- zsomboly, amely a Bükk-fennsíkon található. Itt a fennsíkon nagyon sok barlang nyílik és
szinte mindben található denevér. De természetesen nem csak a barlangokban hanem az erdő más
részén is megtalálhatóak ezek az állatok.
A következő feladatban egy kicsit a denevérekkel ismerkedhetünk meg!

1. A világon több mint 900 denevérfaj van, legtöbbjük a trópusokon él. 
Mennyi denevér faj él Magyarországon a jelenlegi tudományos álláspont szerint? 

…………………………………………………………………………………………………….

2. A denevérek két nagy csoportba oszthatók a testnagyságuk szerint. Melyek ezek?

………………………………………………….…………………………………………………..

3. Magyarországon két nagy családjuk fordul élő, amelyek az orrukról kapták a nevüket.

                                                              
  

……………………………..                            …………………………………

4. Milyen néphiedelmek kapcsolódnak a denevérekhez?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. A denevérek a természetben megtalálják a lakhelyüket, de a terjeszkedő ember közelében  is
megtalálhatóak. Hol élnek denevérek?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………

6. Különös nevekkel illették ezeket az állatokat az emberek. Írjatok néhányat!

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

7. A mellső végtagok a repüléshez módosultak.

Kössétek össze az azonos csontokat és nevezzétek meg őket! 

8. A denevérek a világon nagyon változatos táplálkozásúak.
Írjátok le hogy mivel táplálkoznak szerte a világban.
Minden táplálék típushoz írjatok egy-egy fajt példaképpen.

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



9. Kiváló repülésükben és a zsákmányszerzésben is egy különös képességük segíti. 
Mi ez és hogyan működik? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

10. Ha az összekevert betűket helyesen rakjátok sorba, egy-egy denevérfaj nevét kapjátok.

OGAHRZSÖRŰS VRÉDEEN

ŰLÜFCSOKAN DÉRVEEN

IVZI RENEDÉV  

ÖZÖNSÉGKSE VÉRDENE

SIK ENEVÉRD  

RANBA HOSSÚZÜLÜF REVENED

ISZEPVÉREEDN  

PÖRTE EEDEVÉRNE  

ORAKI VÉREEND  

ÉSEIK DENEÉRV

 

11. Ismeritek a denevér testrészeit? Írjátok a táblázatba a megfelelő sorszámot!



1) 5) 9) 

2) 6) 10) 

3) 7) 11) 

4) 8) 12) 

Denevér Totó

Karikázzátok be a helyes válasz betűjelét! Vigyázat, helyenként több helyes válasz is lehetséges!

1. Hogyan tájékozódnak a denevérek?
a) infrahangokkal
b) tapogatózással
c) ultrahangokkal
d) látással

2. Mikor a legaktívabbak a hazai denevérek?
a) sötétedés után 
b) hajnal 2-3 körül
c) nappal dél körül
d) kora reggel

3. Hol élnek a denevérek?
a) Barlangban
b) Szénakazalban
c) Könyvtárban a könyvek között
d) Autó motorháztető alatt
e) Faodvakban

4. Mivel nem rendelkeznek a denevérek?
a) farokvitorlával
b) csőrrel
c) fülfedővel
d) hüvelykujjal
e) felkarral

5. Hogy szaporodnak a denevérek?
a) Vízbe rakott ikrával
b) Fészekbe rakott tojással
c) Eleven utódok szülésével
d) Víz általi beporzással

6. Melyik igaz a következő állítások közül a hazai fajokra?
a) belerepülnek az ember hajába
b) éjszakánként közel 1000-2000 rovart fogyasztanak el
c) vért szívnak
d) télen Afrikába repülnek
e) a kamrában megeszik a füstölt szalonnát



7. Magyarországon mely családjuk fordul élő?
a) simaorrú denevérek
b) álvámpírok
c) repülőkutya félék
d) patkósorrú denevérek
e) hártyásorrú denevérek

8. Mivel táplálkoznak a hazai denevérfajok?
a) szúnyogokkal
b) gyümölcsökkel
c) hangyákkal
d) éjjeli lepkékkel
e) cickányokkal

9. Mikor születnek a denevérek?
a) Szeptember közepén
b) Júniusban
c) Május végén
d) Április elején

10. Hogy hívják a denevéreket?
a) bőregér
b) szőregér
c) hajvakaró
d) hajbakapó

11. Milyen módszerekkel kutatják Magyarországon a denevéreket? 
a) hálózás
b) kavicsok feldobálásával
c) ultrahang detektorral
d) vizuális megfigyeléssel
e) talajcsapdázással

12. A simaorrú denevérek honnan bocsájtják ki az ultrahangot?
a) az orrukon keresztül 
b) a szájukon keresztül
c) a fülükön keresztül
d) öregvitorla alatt lévő lyukon át

13. Miért repülnek be néha a lakások ablakán a „panellakó” denevérek?
a) mert meg akarják támadni az embereket
b) fiatal állatok gyakorlatlanok a szálláshely pontos meghatározásában
c) mert bent melegebb van
d) az ablakon kiáradó fény több rovart csal oda, így őket is jobban vonzza
e) nászhelyeknek vélik  az épületek helységeit

14. A világon kb. mennyi denevérfaj él?
a) 200-300 faj
b) kb. 590 faj
c) 28 faj
d) közel 1000 faj



IV. feladat.  Az év fája

1) Oldjátok meg a keresztrejtvényt és írjátok be a megfejtéseket!

Az év fája:  a  ................................................................................/Sorbus domestica L./

Meghatározások:

1. A Balaton déli partján a ………… szőlőhegyen álló védett házi berkenyefa mintegy 300
éves, a hatalmas fatörzs kerülete eléri a 320 cm-t. 

2. Hazánkban 2001 óta védett, ………… gyümölcsfa. 

3. Az év fája 2000-ben egy másik berkenye faj volt, a Sorbus …………. 

4. A május-júniusban bogernyőben nyíló 1-1,5 cm-es virágainak színe: ………… 

5. Levelei ………… szárnyaltak. 

6. Fanyar, kelta nyelven: ………… 

7. Hazánk  e  nagy  tájáról  teljesen  hiányzik,  mivel  melegigényes  és  nem  tűri  az  erős  téli
fagyokat. 

8. Termését a kisemlősök és a madarak mellett a ………… is terjesztheti. 

9. Egyik népies elnevezése, amely arra utal, hogy az éretlen termését elfogyasztva a nyelésünk
gátolt lesz. 

10. Igen értékes kemény fája faragásra és ………… készítésére is alkalmas. 

11. A magas  cukortartalmú (11-12%) érett  gyümölcs  nyersen  is  fogyasztható,  de  lekvár  és
………… is készíthető belőle. 

A bekeretezett betűket felülről lefelé összeolvasva Gárdonyi Géza egyik híres regényének a címét
kapjuk meg, amelyben így írt az év fájáról:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



„Ne ültess  ......................., mert úgysem éled meg a  ….........................!”

A regény címe:…………………………………………..

2) Az év fájának régies elnevezései

A megadott kezdőbetűktől kiindulva és lóugrásban  haladva megtaláljátok az év fájának néhány
régi, népies elnevezését. Lóugrásban az elnevezések egyes betűit találjátok meg, majd olvassátok
össze!
Minden betűt csak egyszer használjatok fel!
Melyek ezek?
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1. ..................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. ................................................................

5. …...........................................................

Az I. forduló beküldési határideje: 2013. december 20.


