Ebben a fordulóban egy kicsit visszamegyünk nyaralni, és távoli forró
éghajlatú tájakon kalandozunk. Kellemes utazást és jó munkát kívánunk!

1. Melyik kontinensen nincsenek kiterjedt trópusi esõerdõk az
alábbiak közül?
A. Amerikában

B. Ázsiában

C. Európában

D. Afrikában

2. Melyik állítás nem jellemzõ a fásszárú liánokra?
A. Csavarodó szárral, kacsokkal, tövisekkel kapaszkodik a fákra.
B. A liánok a fák törzsében gyökereznek.
C. Egyes trópusi fajok szára akár 100 m hosszú is lehet.
D. A liánok gyakran egyszerre több fán is megkapaszkodnak.

3. Melyik állat közeli rokona a jaguárnak?
A. hiúz

B. házi macska

C. oroszlán

D. núbiai macska

A. növényevõ B. csúcsragadozó C. parazita D. mindenevõ

5. Mit jelent a jaguár név indián nyelven?
B. akinek foltos a bundája
D. aki egy ugrással leterít

Biológia 7.

1. forduló

6. Mikbõl állhat a jaguár étlapja? (Többszörös választás!)
A. kancsókákból
C. pálmalevelekbõl

B. kajmánokból
D. tapírokból

7. Melyik madár lába ugyanolyan típusú, mint a trópusi
papagájoké?

A. a hóbagolyé
C. a vándorsólyomé

B. a házi tyúké
D. a nagy fakopáncsé

8. Hogyan nevezik másképpen a trópusokon élõ zöld anakondát?
A. nagy anakondának
C. óriás anakondának

soroltak közül? (Többszörös választás!)

A. gyümölcsök – papagájok – dél-amerikai anakonda
B. papagájok – bõgõmajmok – közönséges madárpók – jaguár
C. falevelek – bõgõmajmok – jaguár
D. gyümölcsök – kolibrik – jaguár

10. Melyik állítás igaz a bõgõmajmokra? (Többszörös választás!)
A. A szõrzetük színe fekete.
B. Nincsen farkuk.
C. A fákról ritkán jönnek le.
D. A szõrzetük színe változatos.

11. Mely emberi tevékenységek vannak rossz hatással a trópusi

4. Melyik tulajdonság jellemzõ a jaguárra?

A. aki egy fán él
C. aki farkasokkal táncol

9. Melyek lehetnek a helyes esõerdei táplálékláncok a fel-

B. szép anakondának
D. félelmetes anakondának

esõerdõkre? (Többszörös választás!)
A. a fakitermelés
C. a légi közlekedés

B. a kirándulócsoportok látogatása
D. a mezõgazdasági erdõírtás

12. Az alábbi pálmafélék közül melyiket hasznosítja az ember?
(Többszörös választás!)
A. a datolyapálmát
C. az olajpálmát

B. a kókuszpálmát
D. a rafiapálmát

13. Hány évig élhetnek a madárpókok
természetes körülmények között?
A. 1-2 évig
B. 10-20 évig
C. 50-60 évig
D. 100 évig

14. Hol él és vadászik a piranha?
A. levegõben
B. a fák lombkoronáján
C. a vizekben
D. a föld alatti járataiban

