
A múzeum és a Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium 
partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások rendszere 

 
 
 

I./1. A középiskolás múzeumi órák jellemzői: 
 
 A foglalkozásokra a délelőtti tanítási időszakban, a tanév egy adott időszakába 

heti kettő alkalommal, az iskola órarendjében tervezett napon és órában, a 
SMMI épületében kialakított oktatóteremben kerül sor. 

 A tanórák időtartama 45 perc. 
 A tanórák iskolán kívüli megtartását az iskola Szervezeti és működési 

szabályzata lehetővé teszi: 
„ 35§ … (2) Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak 
munkarendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető 
állapítja meg. 
A közalkalmazottak munkaköri leírásait a vezető-helyettesek készítik el, és az 
intézményvezető hagyja jóvá.  
(3) A vezető helyettesek tesznek javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenő 
idő figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt kialakítására, 
változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.” 
Ennek megfelelően a múzeumi órák megtartását az igazgató engedélyezi, az 
érintett pedagógus munkaköri leírását az igazgató-helyettes (gimnáziumi 
tagozatvezető) elkészíti. Ugyanő akképp készíti el az órarendet, hogy az 
érintett osztály és a szaktanár is gond nélkül odaérjen a múzeumba 
órakezdésre és visszaérjen az iskolába a következő tanórára. 

 Az éves tanmenetet a múzeumi órák figyelembe vételével a szaktanár állítja 
össze. 

 A múzeumi órák az iskolai tanórákkal egyezően tartalmilag különös tekintettel 
vannak a biológia tantárgy középszintű érettségi követelményeire, 
módszertanilag pedig a tanulói kompetenciák minél hatékonyabb fejlesztését 
célozzák 

 A célzott korcsoport a 12. évfolyam egy osztálya, amely a tantárgy 
követelményeit az évfolyamon alapóraszámban, heti 2 órában tanulja. 

 A múzeumi órákon résztvevő osztály létszáma 30 fő. 
 Az órákra a tanév egy adott időszakában 3 tanítási hét alatt kerül sor. 
 A múzeumi órák a Természeti örökségünk - Somogy megye élővilágát 

bemutató állandó természettudományi kiállítási anyagára, a SMMI digitális 
adatbázisaira, gyűjteményes anyagaira, nyomtatott ismerethordozóira 
támaszkodnak. 

 A kialakításra kerülő támogató környezet a kor kihívásának megfelelve fejleszti 
az informatikai eszközök használatában való jártasságot. Lehetőségük van 
adatbevitelre, kategorizálásra, rendszerezésre, értékelésre a kutatási 
dokumentációk, prezentációk, kép-, szöveg- és hangtárak, feladat és 
tesztgyűjtemények elérhetősége, használata révén. Ez a digitális feladatkészítő 
és gyakorló környezet ideális esetben kiegészül egy adaptív képességfelmérő 
és vizsgakörnyezettel (feleltető és értékelő rendszerrel), ahol lehetőség nyílik 



akár egyes diákok, tanuló csoportok vagy az egész osztályközösség 
tudásszintjének mérésére, megjelenítésére, visszacsatolására, önálló 
fejlesztésére, értékelésre. 

 Az órák konkrét cselekvési terve, feladatrendszere, értékelési rendszere 
pedagógiai okokból nem nyilvános, ám sikeres pályázat esetén az órák 
feladatai, szellemi termékei minden a múzeumban foglalkozást tartó, e célból 
regisztráló pedagógus számára a múzeum honlapján keresztül díjtalanul 
hozzáférhetőek lesznek. 

 A foglalkozások eszköz és anyagszükségletét a pályázatban elfogadott módon 
a múzeum biztosítja. 

 
 
 
I./2. Témakör javaslatok a középiskolai múzeumi biológia órák 
óratervének elkészítéséhez 
 
A Természeti örökségünk c. kiállítás valamint a Természettudományi Osztály 
gyűjteményes anyagaira építve a középiskolai biológia témakörök közül az alábbi 
témakörökben javasolható a múzeumi órák megtartása: 
 
10. évfolyam  

1. Témakör: Az állatok teste és életműködése 
2. Témakör: A legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai 
3. Témakör: A növények teste és életműködése 
4. Témakör: A gombák 

 
12. évfolyam 

1. Témakör: Ökológia: a populációk és az életközösségek 
2. Témakör: Az evolúció és a bioszféra 

 
 
 
 
I./3. Egy lehetséges óraterv minta a 6 múzeumi biológia óra tervezéséhez 
 
Évfolyam: 12.  
Témakör: Ökológia – A populációk és az életközösségek 
Óraszám: 6 óra 
 

1. óra: Az élő ökológia tényezők  
Típusa: új anyag feldolgozó óra 
Munkaforma: frontális és csoportmunka 3 fős csoportokban 
Új ismeretek: 

- A bioszféra törvényszerűségei 
- Az egyed feletti szerveződési szintek, alapfogalmaik 
- Az univerzum strukturálódása (élő és élettelen szerveződési 

szintek)  
 



2. óra: A populációk jellemzői 
Típusa: új anyag feldolgozó óra 
Munkaforma: differenciált csoportmunka 3 fős csoportokban 
Új ismeretek: 

- Populációnagyság, sűrűség, mintázat 
- Populáció létszámának időbeni változása, szaporodási 

stratégiák 
- Egészségi állapot, ivararány hatása 
- Intraspecifikus kölcsönhatások 

 
3. óra: A társulások jellemzői 

Típusa: új anyag feldolgozó óra 
Munkaforma: csoportmunka 3 fős csoportokban 
Új ismeretek:  

- Fajgazdagság  
- Társulások vízszintes és függőleges tagozódása 
 

4. óra: A társulások időbeni változásai 
Típusa: új anyag feldolgozó óra 
Munkaforma: csoportmunka 4 fős csoportokban 
Új ismeretek: 

- A szekuláris és a biotikus szukcesszió 
- Természetes szukcesszió formái 
- Az eutrofizáció 
- Az évszakosság és a napi ritmus 
 

5. óra: A táplálkozási hálózatok 
Típusa: új anyag feldolgozó óra 
Munkaforma: csoportmunka max. 4 fős csoportokban 
Új ismeretek: 

- Táplálékláncok és hálózatok, táplálkozási szintek 
- A lebontó szervezetek típusai 
- A biomassza, biológiai produkció 
- Interspecifikus kölcsönhatások 
- A kompetitív kizárás elve 

 
6.  óra: Összefoglalás 

Típusa: ismétlő, rendszerező óra 
Munkaforma: differenciált egyéni munka oktatólaborban 



II./1. A középiskolás szakköri foglalkozások jellemzői: 
 

 A foglalkozásokra tanórán kívül, a délutáni időszakban kerül sor. 
 A szakkör programja az iskola környezeti nevelési programjába integrált. 
 A célzott korcsoport a 9-12. évfolyam biológia iránt érdeklődő tanulói, 

alkalomszerűen kiegészítve az iskola tehetséges általános tagozatos tanulóival. 
 A csoport létszáma a hagyományos szakkörökéhez hasonlóan 15-25 fő. 
 A szakköri foglalkozások ismeretanyaga a Természeti örökségünk - Somogy 

megye élővilágát bemutató állandó természettudományi kiállítás anyagához 
illeszkedik, felhasználva a SMMI digitális adatbázisait, gyűjteményes anyagait, 
nyomtatott ismerethordozóit, stb. 

 A szakköri órák végrehajtandó feladatai a foglalkozásvezető pedagógus 
belátása szerint szabadon összeállíthatók, figyelembe véve a szakkör tagjainak 
adottságait, fejlesztendő kompetenciáit, az eszközrendszert, stb. 

 A foglalkozások tematikája jelenleg 10 múzeumi szakköri témára tesz ajánlást, 
ez azonban a későbbiek során tetszés a pedagógusok tevékenysége nyomán 
korlátlan számban bővíthető. A tanév tényleges tematikáját e modulokból a 
foglalkozásvezető állítja össze ésszerű szempontok figyelembe vételével (pl. 
fajok évszakhoz kötött előfordulása, stb.) A modulok lefedik a fontosabb 
makroszkópikus élőlénycsoportokat. Jellemző módon egy-egy faj, rendszertani 
egység vagy élőhelytípus vizsgálatával ismétli, rendszerezi a meglévő tudást, 
bővíti az ismeretanyagot, megismertet a tudományos kutatás módszereivel. 

 Fejleszti a diákok jártasságát a digitális eszközök, ismerethordozók 
használatában, az önálló kutatásra és a csoportmunkára való képességet.  

 A foglalkozások időtartama 60-120 perc, az iskola és a múzeum között 
létrejövő megállapodás alapján. 

 A foglalkozások javasolt száma 20, ebből 10 foglalkozás kerül megtartásra a 
múzeumi szakkör keretében, 10 pedig az iskola szervezésében. Így a diákok a 
szakkört kétheti rendszerességgel látogathatják és a tanév során havi legalább 
egy alkalommal lesznek a múzeum épületében. 

 A Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési 
szabályzata a szakkörökre vonatkozólag a következőket tartalmazza: 
„40. § (1) A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók 
érdeklődésétől függően, valamint arra alkalmas szakember megléte esetén 
indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg. 
(2) A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, 
valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője 
felelős a szakkör működéséért. 
(3) A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi 
osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit elsődlegesen az iskola 
költségvetése biztosítja.” 
Ennek megfelelően a múzeumban tartott foglalkozások a SMMI 
költségvetéséből kerülnek finanszírozásra 

 Sikeres pályázat esetén az órák feladatai, szellemi termékei minden a 
múzeumban foglalkozást tartó, regisztráló pedagógus számára a múzeum 
honlapján keresztül díjtalanul hozzáférhetőek lesznek.  



 A tanulók által előállított munkákat a foglalkozások végén minden részvevő 
digitálisan és/vagy nyomtatott formában elviheti, azok a múzeum honlapján 
keresztül bármely felhasználónak rendelkezésére állnak. 

 A foglalkozások eszköz és anyagigényét a pályázatban elfogadott módon a 
múzeum biztosítja. 



 
II./2. Szakköri foglalkozások óratervei  
 
 
II./2./1. Az óra címe:  A csodabogyók (Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum) 
 
A foglalkozás célja: A természeti örökségünket bemutató kiállításon látott, a 
terepgyakorlatokon megismert csodabogyó fajok vizsgálatával elmélyíteni a 
botanikai, rendszertani és fajismereteiket. 
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

A gyertyános-tölgyesek és bükkösök védett növényfajai 
Keressétek, majd húzzátok ki a betűtengerből a kiállításon szereplő 
növényfajok nevét! A növények nevei függőlegesen, vízszintesen és átlósan 
valamennyi irányban kereshetők. Állapítsátok meg, melyek azok a fajok, 
amelyek mindkét klímazonális társulás játékos fajlistájában egyaránt 
szerepelnek! A közös fajok ökológiai igényét keressétek meg az Adatbázisban.  
A listákban szerepel egy-egy olyan fajnév is, amelyik 2 általatok ismert növény 
népies elnevezése. Derítsétek ki a világháló felhasználásával, mely két 
növényfajról van szó! 

A gyertyános-tölgyesek és a bükkösök élővilága 
A múzeum honlapján elhelyezett igaz-hamis teszt arra keresi a választ, hogy 
kizárólag az első kiállítási terem 3 diorámájának megfigyelése alapján a 25 
tesztfeladatot milyen eredményességgel oldja meg a diák. A feladatok nem a 
preparátumok elhelyezkedésére, számosságára kérdeznek rá, hanem a fajok 
látott biológiai jellemzőinek rögzülését ellenőrzik. (Pl.: A csodabogyók 
örökzöldek.) A feladatok helyes megoldása is itt ellenőrizhető. A teszt 
digitálisan is kitölthető és ki is nyomtatható, így akár az otthoni ellenőrzést, 
akár a helyszíni rögzítést sikerrel támogatja. 

A somogyi gyertyános-tölgyesek élővilága 
Hordozható számítógép felhasználásával állapítsátok meg a Terra Alapítvány 
honlapjának (http://www.terra.hu/haznov/) felkeresésével a két csodabogyó 
faj jellemzőit, tipikus előfordulását a hazai társulásokban. A megfelelő 
társulásokhoz eljutva olvassátok el a somogyi társulások jellemző vonásait, 
fajait és állapítsátok meg, hogy a szövegben említett fajok közül melyek 
láthatók a kiállítási anyagban! 

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

A csodabogyók világa 
Csoportmunkában készítsetek A/0 méretű posztereket az alábbi témák 
egyikéből, felhasználva az Internet, a múzeumi anyagok és az általatok 
készített fotók információit! 
A csodabogyók világa  
(a Ruscus nemzetség 6 fajának előfordulása az északi félgömbön térkép 
készítésével, a fajok bemutatása, stb.) 
A csodabogyók múltja, jelene, jövője  



(a hazai fajok korábbi felhasználásai, gyógyászatban betöltött szerepe, a 
védelem okai, kezdete, helyzete, a hazai előfordulásaik, stb.) 
A szúrós és a lónyelvű csodabogyó  
(a hazai fajok hasonlóságainak és különbségeinek bemutatása nagy felbontású 
digitális mikroszkópi és fényképfelvételeitek segítségével) 
Védett különcök: a csodabogyók  
(A hazai fajok botanikai unikalitásainak – fillokládium, levélnek látszó szár, 
virág a „levél” közepén- magyarázó bemutatása, a védettség indokának 
érzékeltetése.) 

A téli aszpektus táplálékhálózata 
Tanulmányozzátok át a kiállításon a téli erdő élővilágát bemutató diorámát! Az 
aktív táblán fajok nevét tartalmazó szövegdobozok mozgatásával készítsetek 
táplálékhálózatot az élőlényekből. Jelöljétek nyíllal a táplálkozási 
kölcsönhatásokat! A dobozok színének megváltoztatásával különböztessétek 
meg az élővilág látott országainak képviselői, a betűk színének 
megváltoztatásával különböztessétek meg fogyasztók (konzumensek) szintjeit. 
A növényhatározó könyvek és a világháló felhasználásával mutassátok be a 
konkrét növényfajok segítségével a növényi alkalmazkodási formák látott 
típusait (Raunkiaer-féle beosztás: phanerophyta, chamaephyta, 
hemikriptophyta, kryptophyta, epiphyta) 

A csodabogyók nyomában 
Az alábbi könnyed internetes feladatok a már biológiai szempontból megismert 
fajok kapcsán az általános műveltség szélesítését, a honismeret bővülését 
segítik. Csoportos munkában derítsétek ki az alábbi kérdésekre adandó 
válaszokat! 

- Hol és mely nemzeti parkban található Magyarországon a Csodabogyós 
barlang? Honnan az elnevezés? (http://www.csodabogyos.hu/) 

- Hol és mely nemzeti parkhoz tartozik a Csodabogyó tanösvény? 
(http://www.mecsekerdo.hu/index.php?m=7_0&f=suli/_csodabogyo) 

- Melyek a csodabogyók népi nevei?  
(http://www.kislexikon.hu/csodabogyo.html) 

- Melyek a csodabogyók gyógyhatásai? 
 

Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 
A populáció eloszlásmintázatának vizsgálata 

Jelöljetek ki az erdőben egy 100x100 m-es mintavételi területet! Állapítsátok 
meg a műholdas helymeghatározó eszköz segítségével az egyes csodabogyó 
egyedek EOV koordinátáit, tengerszint feletti magasságát! A műszerben 
rögzített adatokat számítógép felhasználásával ábrázoljátok egy térképen és 
állapítsátok meg az egyedek eloszlásának típusát! (Van-e szabályszerűség, 
van-e olyan környezeti tényező, amely jelentősen befolyásolta az egyedek 
elhelyezkedését? A vizsgálat menetét digitális fényképekkel is 
dokumentáljátok! 

A fejlődési ciklus vizsgálata 
Készítsetek ugyanazon tőről digitális felvételt rendszeres időközönként az év 
során, azonos irányból és távolságból! Állapítsátok meg a növény éves 
ritmusának főbb állomásait! (pl.: a vegetatív hajtások megjelenése, az 



elágazások kialakulása, a virágzás kezdete, tartama, a termés kialakulásának 
menete, stb.) 

A csodabogyó fogyasztói 
Vizsgáljátok át az egyik fejlett tövet és keressetek olyan állatfajokat, amelyek 
a csodabogyóval táplálkoznak, vagy rajta keresnek élelmet. Határozzátok meg 
a fajokat a múzeum tudományos gyűjteményeinek segítségével. 
A csodabogyók másik neve egértövis. A múzeum élvefogó egércsapdáinak 
felhasználásával állapítsátok meg a társulás jellemző egér-, cickány- és 
pocokfajait! Ügyeljetek rá, hogy a csapdát kellő gyakorisággal ellenőrizzétek, 
mert e kisemlősök gyors anyagcseréjük miatt hamar elpusztulnak! 

 
 



II./2./2. Az óra címe:  A folyami rák (Astacus astacus) 
 
A foglalkozás célja: A természeti örökségünket bemutató kiállításon látott, a 
tananyagból megismert folyami rák tanulmányozásával elmélyíteni a zoológiai 
ismereteiket. 
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

A rákok  
A kiállítás figyelmes megtekintése után nevezzétek meg a rákok osztályába 
sorolt bemutatott fajokat! A folyami rák testének megfigyelésével nevezzétek 
meg azokat a jellemzőit, amelyek valamennyi ízeltlábú állat közös jellemzői. 
Különítsétek el azokat a bélyegeit, amelyek a rákok osztályára jellemzőek! 
Mondjátok el, hogyan alkalmazkodott vízi élettér környezeti viszonyaihoz! 

Egy láb, két láb… 
A nyílt vizek tárlóban látható állatfajokat csoportosítsátok az egyedek lábának 
száma alapján (0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 és sok láb), lehetőleg több példát is 
felsorolva! Ismertessetek legalább 10 funkciót, amit az állatok a lábukkal 
végeznek (a bemutatott fajok lábtípusa alapján)!  
Fejtsétek meg a képrejtvényeket, a megoldás szintén a honlapon található. 

Ugrik-e a vizibolha (Daphnia)? 
Szövegértési feladatként Brehm: Az Állatok világa ágascsápú rákokról írott 
fejezetének első bekezdése (http://mek.niif.hu/03400/03408/html/2879.html) 
hozzáfűzött kérdésekkel együtt a foglalkozás előtt a múzeum honlapjáról 
kinyomtatható. A kérdések a vízibolhák és a folyami rákok összehasonlítására 
vonatkoznak (lábak típusa, morfológiája, feladatai, csápjaik, páncéljuk 
különbsége, testük tagolása, látásuk, mozgásuk, táplálkozásuk)..  

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

A ráktest sztereómikroszkópos vizsgálata 
A múzeumban tárolt száraz preparátumok mikroszkópos vizsgálatával az alábbi 
kérdésekre adjatok választ! A látottakat digitális fényképfelvételekkel is 
dokumentáljátok! 
- Hol helyezkednek el szemeik? 
- Mely szemtípus fordul elő rajtuk? 
- Milyen felépítésű a csápjuk? 
- Hány pár járólábuk van? 
- Miben végződik 2. és 3. lábpáruk? 
- Faroklemezük hány lemezkéből áll? 
- Milyen az ollók belső felszíne? 
- Van-e mintázat a páncéljukon? 

A folyami rákok rokonsága 
Az internet felhasználásával (http://www.tar.hu/ftk/hatarozo.htm) kutassatok 
utána, mely rokonfajok képviselik hazánkban a nagytestű rákokat! A digitális 
határozó segítségével határozzátok meg a kapott preparátumokat! A 
vizsgálatok elvégzéséhez sztereómikroszkópot használjatok. Az azonosított faji 
bélyegeket rögzítsétek digitális felvételen!  

Rákóriásaink 



Készítsetek egy színes bemutató posztert A/0 méretben a rokon fajok (Astacus 
astacus, Astacus leptodactylus, Orconectes limosus, Austropotamobius 
torrentium) több szempontú (faji különbségek, ökológiai igényeik, elterjedési 
adatok, védettség foka) összehasonlításával! 
 

Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 
Rákhalászat csalétekkel felszerelt varsával 

A nagytestű rákok 2 faja a Kapos vízrendszerében is előfordul. A város feletti 
mederszakaszon májdarabbal felszerelt varsákkal megkíséreljük a rákfogást. A 
varsa időszakos ellenőrzésével megtalált rákot az iskola vagy a múzeum 
levegőztetővel felszerelt akváriumába szállítjuk és a szakköri foglalkozáson 
abban vizsgáljuk. A határozás internet-kapcsolat segítségével történik 
(http://www.tar.hu/ftk/hatarozo.htm). Sikeres fogás esetén a lelőhely EOV 
koordinátáit helymeghatározó eszközzel rögzítjük. A diákok kitöltik a digitális 
adatlapot, illetve a múzeum Természettudományi osztályának is átadják az 
adatokat. A példányokról digitális fényképfelvételt kell készíteni. 

Rákfogás planktonhálóval 
A nyélre szerelt finom lyukú hálóval az alkalmasnak tűnő vízterekből mintákat 
veszünk, majd a hálók tartalmát üveghengerbe mossuk. A fény felé tartott 
edényben szabad szemmel keressük a rákokat. A rákok közé sorolt fajokat 
cseppentővel kisebb térfogatú edénybe emeljük. Sikeres fogás esetén a diákok 
a kutatóteremben mikroszkóppal vizsgálják az állatokat és foto- valamint 
videofelvételt készítenek róla. A készített képek a múzeum honlapján lesznek 
hozzáférhetőek. 

A folyami rák mozgása 
A korábban begyűjtött nagytestű rákok az eredeti közegbe visszahelyezve a 
búvóhelyükre húzódnak. Ekkor lehetőség van az egyedek filmre vételére 
szárazföldi és vízi életterükben egyaránt. A felvételek lassított visszajátszásával 
a diákok tanulmányozzák az úszás és a mászás módjait.  

 



II./2./3. Az óra címe:  A gombák világa 
 
A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy a elmélyítse a gombák 
életmódjával, anyagcseréjével, jelentőségével kapcsolatos ismereteiket. A néprajzi 
értékek, a fajok változatosságának, a hazai gombavilág különlegességének 
bemutatásával növekedjen a szülőföldhöz való kötődésük. 
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

Az erdő gombái  
A kiállítás megtekintése után emlékezetből nevezz meg ehető és mérgező 
gombafajokat! A kézhez kapott fajlistából válaszd ki azokat, amelyek a 
bükkösök, a gyertyánosok vagy a száraztölgyesek jellemző fajai. Nevezz meg 
olyan kiállított állatokat, amelyek rendszeres gombafogyasztók! Példák 
megnevezésével ismertesd a növények és gombák között kialakuló 
kapcsolatokat (szimbiózis, parazitizmus, korhadékbontás)!  

A homoki gombák 
A homoktalajok tápanyagban és vízben szegények, ezért nagyon gyakori, hogy 
az itt élő gombák és növények kapcsolatot építenek ki egymással. Erről 
bővebben olvashattatok hazánk egyik legnevesebb mikológusának tollából 
(Jakucs Erzsébet: Gombaélet a homokon;  
http://www.termeszetvilaga.hu/tv98/tv9801/gomba.html)  
A kiállítás vonatkozó részeinek megtekintése után nevezzetek meg homokon 
élő fajokat! Az alsóbbrendű növényekkel alkotott szimbiózisukból egy 
különleges új élőlénycsoport, a zuzmók alakultak ki. Mely előnyei származnak 
az együttélésből a gombáknak és melyek a moszatoknak? Mi a zuzmók 
jelentősége? Mit jelent: pionír szervezetek? 

A taplók 
A kiállítás megtekintése után beszéljétek meg, mi a közös a taplókban! 
Tartsatok rövid előadást arról, hogy milyen anyagcserét folytatnak ezek az 
élőlények! Mi a szerepük a táplálékláncok anyagforgalmában? Magyarázzátok 
meg, mit jelent ez az állítás: „A bükkfatapló nem valódi, hanem rendszerint 
csak gyengültségi parazita”. Tudod-e, kik azok a toplászok? A foglalkozásra 
való készüléshez olvasd el az alábbi cikket: 
http://www.termeszetvilaga.hu/tv2002/tv0211/bedo.html!  

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

A gombaspórák 
Az általatok begyüjtött és szárított gombapreparátumokból óvatos mozgatással 
rázzatok ki spórákat! A spórákat vizsgáljátok sztereómikroszkóp alatt és 
készítsetek róluk felvételeket! Keressetek jellemző faji sajátosságokat rajtuk! A 
spórák felismerését, a fajok azonosítását gyakorolhatjátok a múzeum 
könyvtárából kihozott Gombaatlasz segítségével! Járjatok el körültekintően, 
mert egyes spórák allergizálhatnak, mások pedig enzimjeikkel 
megtámadhatják a faanyagot! 

A gombák jelentősége 
Csoportos feladatok formájában fogalmazzátok meg a gombák jelentőségét az 
általatok választott résztémakörben! Készítsetek digitális módszerrel rajzot, 



ábrát, magyarázóképet az általatok elmondottak illusztrálására! A csoportok 
rövid beszámolóiból szerkesszetek A/0 nagyságú posztert a gombák 
jelentőségéről! A csoportok által választható témák  a teljesség igénye nélkül: 
a gombák, mint lebontó szervezetek; a táplálékaink készítői;, mint táplálék; 
parazita gombák, mérgező gombák, gombák és növények együttélései, a 
gombák és állatok szimbióziai, stb. 

A piros csészegomba (Sarcoscypha coccinea) 
Ez a gombafaj egyike a legkorábbi gombáinknak, nem ritka, így koratavasszal 
könnyen begyűjthetitek. Sztereómikroszkóppal vizsgálva írjátok le a gomba 
tulajdonságait az alábbi kérdéssor alapján!  
Hol fejlődik ki a termőtest? Mekkora, milyen alakú a fiatal és a kifejlett 
termőtest? Mi borítja a külsejét? Milyen a termőréteg színe, felszíne? Van-e 
nyele a gombának? Mit láthatunk a keresztmetszetén? Van-e illata, íze? 
A mikroszkópban látott képet digitálisan rögzítsétek! 

 
Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 

A csiperkék és a gyilkos galóca 
Miért fontos minden gombagyűjtőnek felismernie a gyilkos galócát? Megfelelő 
példányok felkutatása után készítsetek összehasonlítást a két gombacsoport 
hasonlóságainak, különbségeinek bemutatásával. A jellemző vonásokat 
digitális fényképekkel örökítsétek meg! Fokozott óvatossággal készítsetek 
szárított gombapreparátumokat is. Mi nehezíti a gombák tartósítását? Min 
alapul a kiállításon látott preparátumok előállítására használt liofilizálás? 

A gombák fejlődése 
A gombák közismerten gyors növekedésűek. Azt kevesen tudják, hogy a 
fonalszövedék növekedésében szakaszosság, néha napi ritmus mutatkozik. 
Alkalmas helyen megtalált gombáról készítsetek adott időegységenként 
(óránként vagy naponta) ugyanabban a pozícióban fényképfelvételeket! A 
felvételek készítésével egyidejűleg meghatározzátok a gombák ezen 
életszakaszának hosszát. Számos gombafaj jelentős átalakuláson megy át 
fejlődése során, így inkább ezen fajok rendszeres megfigyelését próbáljátok 
megoldani (pl. csillaggomba, pöfetegek, tintagombák) 

A taplógombák 
A taplógombák gyakran fenyegetik, sőt pusztítják a fákat, cserjéket. A 
taplógombák mindegyike olyan gomba, amely a fáknak, cserjéknek 
közvetlenül a fás részeit pusztítja. Gombafonalaik a fás növények belsejében 
élősködve, kémiai bomlást okoznak így a fatestek porhanyóssá, odvassá 
válnak. Károkozásuk miatt a fás részeknek megszűnik az életműködése. A 
megtámadott ágak elvesztik szilárdságukat, rugalmasságukat, így könnyen 
letörhetnek egy erősebb széltől, vagy a hó súlya alatt. Keressetek a vizsgált 
erdőben taplófajokat! A gombák fonákjának megfigyelése segít annak 
eldöntésében, hogy taplógombát találtatok-e? A begyűjtött fajokról készítsetek 
fényképfelvételt, szárított preparátumot és spóramintát! A taplók egy 
különleges szépségű faja (pecsétviaszgomba -Ganoderma lucidum) nemcsak 
élő fán, hanem elpusztult fák gyökerein is fejlődik. 

 



II./2./4. Az óra címe:  Az éti csiga 
 
A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy a korábban már tanult állatfaj 
ökológiai szerepét, életmódbeli furcsaságait megismerve kevésbé idegenkedjenek a 
puhatestűektől. 
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

Az éti csiga előfordulása 
A kiállítási anyag megtekintése után személyes tapasztalataidat felhasználva 
fogalmazd meg, mely életközösségekben találkozhatunk az éti csigával! 
Ismertesd a faj környezeti tényezőkkel szembeni tűrőképességét! Hogyan 
védekezik a téli hideg ellen? Hogyan szaporodik? A kérdések 
megválaszolásához töltsd le és nyomtasd ki a múzeum honlapjáról az alábbi 
cikket: 
www.szekelyhirmondo.ro/article.php/A_csiga_a_szabadul%F3m%FBv%E9sz/2
206/. Oldd meg a keresztrejtvényt! 

Az éti csiga a táplálékláncban 
Melyek azok az állatok, amelyek éti csigát is fogyasztanak? Van-e védekezési 
módja az állatnak? Mely szerepeket töltik be a csigák a táplálékhálózatokban? 
Hogyan rágnak a csigák? (Tanulmányozzátok a honlapon található képet az éti 
csiga reszelőnyelvének felületéről: www.weichtiere.at) Miért több a csigafaj a 
mészben gazdag területeken? Hogyan épül fel a héj? Meddig élnek az éti 
csigák? 
Az éti csiga haza fogyasztásának történetéről az alábbi oldalon olvashatsz: 
www.mbt-ak.mtesz.hu/Tartalom/1997/82_7-Halmagyi.pdf 

Védett puhatestűek 
Fogalmazd meg, mi veszélyeztetheti a hazai puhatestűeket? Nevezz meg minél 
több védett hazai puhatestűt! Ezek közül melyek fordulnak elő Somogyban? 
Ellenőrizd ismereteidet a múzeum könyvtárában tárolt Natura Somogyiensis 3. 
kötetből vagy annak digitális változatából a múzeum honlapján: 
www.smmi.hu/termtud/ns/ns3/csiga.pdf. Mi okozta a éti csigák 
megfogyatkozását? Miért korlátozza a környezetvédelmi tárca nemcsak az 
összes begyűjthető állat súlyát, hanem az egyes állatok méretét, a gyűjtés 
helyét és idejét is: a szezon április elsején kezdődik, és az állatok szaporodási 
időszakának elejéig, június 15-ig tart? 

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

Erős várunk a mi házunk!  
A csigaházak terhelési próbájához több tucatnyi üres, azonos méretű 
csigaházra lesz szükségetek. A vizsgálatokat több csoportban végezzétek! 
Helyezzetek egy falapot a háromszög alakban elrendezett csigaháza fölé, majd 
fokozatosan emelve a terhelés mértékét, állapítsátok meg, mekkora tömegű 
súly képes összeroppantani a héjakat! A csoportok mérési eredményeit 
átlagoljátok és számítsátok ki egyetlen üres héj teherbíró képességét! A 
méréseket képekkel is dokumentáljátok! Függ-e a terhelhetőség attól, hogy 
milyen helyzetben fekszik a csigaház a súly alatt? Mérjétek meg egy élő állat 



tömegét és egy üres héj tömegét is. Ha a csigákhoz hasonló teherbíró 
képességünk lenne, mekkora tömeget kellene elbírnunk? 

Pengeélen… 
Vajon igaz-e a szóbeszéd, hogy az éti csiga gond nélkül át tud mászni a 
borotvapengén? A kísérletet végezzétek el kellő körültekintéssel. Az élükre 
állított borotvapengék által kettéosztott doboz egyik oldalára helyezzetek éhes 
éti csigákat, a másik dobozfélbe friss salátalevelet! Vajon hogyan tud a csiga 
gond nélkül átjutni? Talán a nyálkarétegen siklik előre? A lábmozgásuk 
tanulmányozásához jól fejlett éti csigákat helyezzetek alulról egy kézben 
tartott üveglapra, majd figyeljétek meg a talpuk mozgását! Jól látható módon 
a talpon egy időben több hullám halad végig, miközben az adott lábrészlet egy 
kicsit megemelkedik és előrébb helyeződik. Készítsetek videó felvételt az 
állatok mozgásáról! Hogyan tudnátok meghatározni a csigák haladási 
sebességét? 

Csigacsodák 
Gondoljátok végig, miért csavarodik az éti csiga háza! Vajon hogyn 
befolyásolná a csigaház szilárdságát, ha a héj kanyarulatmentes lenne? 
Határozzátok meg a kanyarulatok hosszát a varrat mentén végigfektetett 
cérnaszál hosszának lemérésével! A csiga héjba való visszabúvásában van-e 
szerepe a héj geometriájának? A kérdés megválaszolásához tanulmányozzatok 
hosszában illetve keresztben elvágott csigaház-csiszolatokat! Megkönnyíti-e a 
csavarodott tengely az oszlopizom tapadását?  
A csigaházak csavarodásában időnként zavarok támadnak, Tanulmányozzátok 
az állattárban tárolt rendellenes fejlődésű csigaházakat, fogalmazzátok meg, 
miben áll a kivételességük! Készítsetek róluk digitális képsorozatot a múzeum 
honlapja számára! 

 
Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 

Csiganász az avarban…  
A csigák szaporodása nem mindennapi mutatvány! Ellenőrizzétek a 
szóbeszédet, igaz-e, hogy a csigák csókokat váltanak a párzás előtt? Mire jó az 
Ámor nyila? A terepi megfigyelések előtt olvassátok el az e témában megjelent 
cikket: http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=1&id=6784.  
Készítsetek fényképsorozatot videó és hangfelvételt a természetes élőhelyükön 
párzó csigákról! Óvatosan közelítsétek meg az egyedeket, hogy jelenlétetek ne 
késztesse menekülésre az állatokat. Mérjétek meg a csiganász időtartamát is!  

Mesterséges búvóhelyek csigáknak 
A csigák többsége kedveli a párás környezetet. A nap bizonyos időszakaiban 
ilyen mikroklímájú búvóhelyre húzódnak. Mesterséges búvóhelyek 
kihelyezésével nagyban növelhetitek megtalálásuk valószínűségét, így ez akár 
a kártékony fajok összeszedését is megkönnyíti. Búvóhelynek több 
szempontból is ideálisak az újrahasznosított papír alapú tojástartó lapok. Nagy 
a nedvszívó képességük, anyagukból a csigák táplálkozni is tudnak és az 
elhasználódott lapok a környezet terhelése nélkül bomlanak le. A vizsgálatok 
érdekében az általatok választott élőhelyen fedjetek le 5x 1 m2-t e lapokkal. 
Helyezzetek súlynak természetes tereptárgyakat a lapokra, hogy átnedvesedés 
előtt a szél ne vigye el azokat. Egy hónap elteltével ellenőrizzétek a 
búvóhelyeket! Határozzátok meg az előkerült csigafajokat! Számoljátok meg 



az egyes fajhoz tartozó egyedeket! A fajokat állítsátok gyakorisági sorrendbe! 
Készítsetek a búvóhelyről és a fajokról jó minőségű fényképfelvételeket! 

Csigaetológia 
Az etológusok ismerik a megszokás (habituáció) jelenségét. Ennek lényege, 
hogy az állatok a többször ismétlődő, általában közömbös ingerekre egyre 
kisebb intenzitással reagálnak. A közömbös ingerek kiküszöbölése energiát 
takarít meg az állat számára. 
Végezzétek el a kísérletet oly módon, hogy puha szőrű ecsettel oldalról 
megérintitek a csiga fejét! Készítsetek videofelvételt a héjba való 
visszahúzódásról és mérjétek meg annak időtartamát is. Amikor az állat újra 
előtüremkedik, ismételjétek meg a felvételt és a mérést! Addig folytassátok a 
vizsgálatot, amíg az újabb ismétlések már nem csökkentik tovább a 
válaszreakció nagyságát! 

 
 



II./2./5. Az óra címe:  A kagylók világa 
 
A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy két faj példáján keresztül 
megvilágítsuk a honi fauna védelmének szükségességét a jövevény fajoktól, s hogy a 
Puhatestűek törzse Kagylók osztályáról tanultakat elmélyítsük. 
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

A nagy tavikagyló (Anodonta cygnea) a táplálékhálózatban 
A vizek és vízpartok diorámáiban látható fajok feltüntetésével készítsetek olyan 
táplálékhálózatot, amelynek a tavikagyló is tagja! Állapítsátok meg az egyes 
fajok ökológiai szerepét! Nevezzetek meg olyan antropogén hatásokat, amely 
ezt az életközösséget károsíthatja! 

A jövevényfajok 
A kiállítási anyag megtekintése után emlékezetből nevezzetek meg hazánkban 
nem honos, betelepült vagy behurcolt növény- és állatfajokat! A kiállítás 
készítése óta egy újabb a nagy tavikagylót is meghaladó héjméretű kagylófaj 
bukkant elő megyénk vízrendszeréből. Megfelelő kulcsszavak alkalmazásával 
keressétek meg a világhálón ezt a kagylófajt (Sinanodonta woodiana), 
derítsétek ki terjedésének módját. 
(pl. www.sze.hu/~raczev/Biol1_files/Adventivallatok.pdf és 
www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ketkilos_kagylok_a_tiszaban/104792/) 
Vitassátok meg, miért veszélyes a hazai faunára nézve felbukkanása! 
Várhatóan egy Corbicula faj is felbukkan majd a somogyi vizekben. A faj 
terjedéséről írt cikk alapján fogalmazzátok meg, miért nehéz a terjedésnek 
gátat szabni! 
(http://www.origo.hu/tudomany/20070502gerinctelenek.html) 

A tavi kagyló teste és élete 
Az iskolai tanulmányaid, a terepgyakorlati tapasztalataid alapján csapatoddal 
húzd át a hibás szavakat és javíts jóra őket a múzeum honlapjáról 
kinyomtatott szövegben (www.kfg.hu/~csaba/Termism/tavi-kagylo-teszt-
01.doc)! Oldjátok meg, a kinyomtatott betűrejtvényeket is. Valamennyi szó 
kapcsolatban áll a fajjal. 
 

A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 
Kagyló boncolása 

A begyűjtött élő kagylókat 3 fős csoportokban az iskolai bonctálakra 
helyezzük. Az állathatározó segítségével a diákok azonosítják a fajokat. A héj 
külső jegyeit írásban rögzítik, majd a zárópántok átvágása után a teknőket 
kitárják. A boncolást a foglalkozástartó pedagógus útmutatásai szerint végzik, 
a főbb állomásokról digitális fényképfelvételt készítenek. Sztereómikroszkóppal 
vizsgálják a finom struktúrákat (pl. szív, köpeny hámja, ivarmirigyek, stb.). A 
felvételekhez utólag digitálisan magyarázó nyilakat és szöveget kell fűzniük. 
Végezetül a teknők gondos tisztítása, mosása, szárítása után múzeumi 
példányokat készítenek az állattár részére. 

A kagylóteknő felépítése 
A szövegértési feladat (http://hu.wikipedia.org/wiki/Tavikagyl%C3%B3) a 
teknő felépítésének, működésének vizsgálatához a múzeum honlapján  érhető 



el az irányító kérdésekkel együtt. A diákok a vizsgálatot a múzeum 
állattárában tárolt száraz, üres héjakon végzik. Fel kell jegyezniük a héjak 
hosszát, szélességét, magasságát. A morfológiai jegyekről digitális képfelvételt 
kell készíteniük. Fel kell ismerniük egy alkalmas példányon a gyöngyképződést, 
majd fel kell tárniuk a lerakódást az állatot zavaró szemcse vizsgálatához.  
Önálló ismeretszerzéssel, keresőprogram alkalmazásával el kell olvasniuk a 
gyöngyképződés mechanizmusát. 
 Pár mondatban kapcsolatot kell teremteniük a héj állapota, az állat 
komfortérzete és a víz tisztasága között. 

A tavikagyló mozgása 
A begyűjtött kagylókat mozdítatlan akváriumban kell tanulmányoznotok. 
Végezzétek el az alábbi vizsgálatokat! 
A csukás sebességének mérése. A teknő kinyitásáig eltelt idő mérése. A víz 
beszívási és kiürítési helyének megfigyelése. A láb kidugásának mértéke. A 
lábbal történő mozgás mechanizmusa. Figyeljétek meg, hogy a borsókagylók, 
gömbkagylók lábuk mozgékonysága révén képesek a növényzeten 
felkapaszkodni, sőt, az akvárium falán felmászni! A látottakat digitális 
fényképfelvételekkel dokumentáljátok. 

 
Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 

A pataklakó nagytestű kagylófajok 
Alkalmas mintavételi eszközzel (merítőszákból készített fenékkotróval, vagy 
akár hosszú, sűrű fogú gereblyével nagy testű kagylókat kell gyűjtenetek az 
iszapból. (Alkalmas, bevált helyszín a Deseda-víztározó kifolyópatakja, 
amelyben több nagytestű kagylófaj él.) A mintavételt lassú húzómozdulatokkal 
kell végezni. A kiemelt kagylókat megfelelő űrméretű vödörben tisztára kell 
mosnotok, majd rövid idő alatt a jól szellőztetett kísérleti akváriumba kell 
szállítanotok. Mivel a vezetékes ivóvíz összetétele sok esetben a kagylók gyors 
pusztulását eredményezi, az eredeti víztérből célszerű vizet vinni az akvárium 
feltöltéséhez. A helyszínen fel kell jegyezni a helymeghatározó eszközzel mért 
földrajzi koordinátákat, a kotort terület nagyságát, a legnagyobb mért 
vízmélységet és a vízhőfokot. A fajok határozása a helyszínen is történhet. 
Figyeljük meg, van-e jövevényfaj a mintákban! 

Borsókagylók vizsgálata 
A hazai borsókagylók apró termetű, 2-10 mm-es héjméretűek. Egyes helyeken 
azonban egy dm3-ben többszáz példányuk is előkerülhet, így a vizek 
szűrésében komoly szerepet játszanak. Terepi vizsgálatuk lényege, hogy egy 
rúd végére erősített, 1 dm3 térfogatú edénybe iszapmintát merítetek, majd a 
minta tartalmát 1 mm lyukbőségű szita fölött átmossátok. A minta 
természetesen nem csak kagylókat fog tartalmazni, de apró rákok, férgek, 
rovarok és lárváik is bizonyosan jelen lesznek a mintában, így későbbi 
vizsgálatra ezekből is gyűjthettek. Időnként a mintába nagy testű kagylóhéj is 
bekerül, a borsókagylók azonban jellegzetes alakjuk alapján jól elkülöníthetők. 
A szitában számoljátok meg a borsókagyló egyedeket! A meder különböző 
pontjairól történt mintavételek eredményeinek összehasonlításával állapítsátok 
meg, mely élőhelyet preferálják az állatok! 

Uszadékok, hordalékok vizsgálata 



A nagyobb folyóink iszapjában akár a hazai kagylófauna fele is fellelhető. 
Kiváló vizsgálati módjuk a tavaszi, hóolvadás utáni áradások alkalmával partra 
vetett növényi anyag és puhatestű héjak (molluszkum) átvizsgálása. A megye 
legnagyobb és természetes állapotú folyója mellett a Balaton déli partjának 
öblei is rendszeresen szolgáltatnak vizsgálati mintákat. Javasolt begyűjtendő 
mennyiség 5 dm3. Az anyagot sűrű szövésű tüllzsákban mintegy 2 hétig kell 
szellős helyen szárítani, majd kisebb mintákat kivéve belőle tálca fölött 
szétválogatni. Mivel az elpusztult kagylók teknője jobbára kinyílik, így a teknő 
nem emelkedik a víz felszínére, ezért a vizsgálati minta zömmel csigafajokat 
fog tartalmazni. Az anyag átvizsgálása során a megyében előkerült, a 
kiállításon is látható védett kagylók is lehetnek az anyagban. Ez a módszer 
nem ad felvilágosítást a fajok pontos élőhelyéről, viszont jó áttekintést ad a 
puhatestű közösség összetételéről. A nagytestű fajok határozását a helyszínen 
is megkísérelhetitek. Figyeljük meg a jövevényfajok (Sinanodonta woodiana, 
Dreissena polymorpha) nagyfokú térhódítását! 

 



II./2./6. Az óra címe:  Bükkösök 
 
A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy elmélyítse az általános és 
középiskolás tananyagban egyaránt szereplő klímazonális társulástípus 
ismeretanyagát. 
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

Fától az erdőt 
Egy rejtvényt kell megoldanotok a kiállítás megtekintése után. A táblázatban 
található betűk a kiállításon látható fásszárú növények neveit rejtik. A 
fajneveket valamennyi lehetséges irányban keresnetek kell, még átlósan is! A 
kihúzott fajnevek közül válaszátok ki azt a két jellemző fafajt, amelyet a 
somogyi bükkösök kapcsán a kiállítás bemutat! A két növényt hasonlítsátok 
össze a megadott szempontok szerint! A megoldást ellenőrizhetitek a múzeum 
honlapján. Ezután egészítsétek ki a megadott szövegrészletet (a bükkösök 
előfordulása, jellemzői) a hiányzó szavakkal. 

A fatest 
Kiscsoportos munkaformában a kiállításokon szereplő fafajokat kell 
azonosítanotok! Ehhez 6 különböző fafajból készült kocka és 12 fafaj 
fatestének leírása áll rendelkezésetekre. Hasonlítsátok össze a minták 
erezetét, színét, évgyűrűszerkezetét a kiállításon látható faszeletek 
sajátosságaival! A részletek megfigyelése után azonosítsátok a mintákat az 
egyes fajokkal! 

Táplálékhálózat 
Készítsetek táplálékláncot a bükkerdő jellemző fajaiból! A hálózat 5 szintjén  5 
különböző élőlénytörzshöz tartozó faj szerepeljen (pl.: Zárvatermők, Valódi 
gombák, Gyűrűsférgek, Puhatestűek, Izeltlábúak, Gerincesek)! Nevezzétek 
meg a piramis szintjeit! Rögzítsétek írásban a képzett láncokat! Rendezzétek 
sorba a vitrinben szereplő fajok várható élettartamuk alapján! 

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

A bükk 
A kivetítőn 12 nagy nagyítású fényképrészletet fogtok látni. Azonosítsátok a 
látottakat a fafaj valamelyik részével! Ezután a frissen begyűjtött bükkfa 
hajtások faji jellegzetességeiről nektek kell sztereómikroszkóppal nagyított, 
digitális felvételt készítenetek! A létrehozott képekre illesszetek feliratokat, 
amelyek az adott szervrészlet biológiai szakszavakkal történő leírását 
szolgálják (pl. pillás levélszél, stb.) 

Az illír bükkösök 
A világhálón fellelhető társulás jellemzések és a Somogy  megye védett 
növényeit felsoroló cikk információinak felhasználásával készítsetek A/0 
nagyságú posztert a Zselicség bükkösei botanikai értékeinek bemutatására! 
(http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5323733)  
( http://www.smmi.hu/termtud/ismeretterjesztes/vednov.htm)  
A növények illusztrálására használjátok fel a saját készítésű digitális 
felvételeiteket is! 

A tavaszi aszpektus növényfajai 



A zselici bükkösök 4 tipikus tavaszi virágának (berki szellőrózsa - Anemone 
nemorosa; hóvirág - Galanthus nivalis; bókoló fogasír - Dentaria enneaphyllos;  
szártalan kankalin - Primula vulgaris) jellemzőit összekevertük. Az aktív tábla 
négy sarkában elhelyezett fajnevekhez húzzátok oda a faj felismerni vélt 
jellemzőit. A következő feladatban az előbb megnevezett fajok fotóit látjátok, 
ám a 4 fotó darabjai összekeveredtek. A puzzle darabok mozgatásával 
állítsátok helyre az eredeti képeket! 

 
Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 

A bükkfa, mint élőhely 
A feladatot két csoportra szétválva kell végrehajtanotok! Az egyik csoport élő 
bükkfa egyedeket vizsgál. Feladatuk az, hogy minél több a bükkfára látogató, 
azon fészkelő , megbúvó, abból táplálkozó, azon zsákmányt kereső állatfajt 
figyeljenek meg, örökítsenek meg digitális fényképezővel vagy 
videokamerával. A fajok begyűjtésére használjanak rovarhálót, 
kopogtatóernyőt, stb.A másik csapat korhadt, elpusztult, lábon álló vagy kidőlt 
bükkfatörzseken vizsgálódik. Lehetőség szerint határozzátok meg a megfigyelt 
fajokat! 

A bükkavar lakói 
A bükkösök egyik legszínpompásabb időszaka az őszi lombhullás ideje. A 
lehullott avar jelentős mennyiségű szerves anyaga táplálékforrás az avar- és 
talajszint lakói számára. Gyűjtsetek száraz és nedves levélréteg-mintát! Előbbit 
helyezzétek rovarfuttatóba! A levelek közül kimenekülő állatokat gyűjtsétek 
össze. A nedves levélmintát rétegről-rétegre tárjátok fel, kigyűjtve belőle 
valamennyi állatot (pl. álskorpiók, csigák, ikerszelvényesek, százlábúak, stb.) 
Próbáljatok felvételt készíteni a meglelt állatokról és azonosítsátok a fajokat! 
Figyeljétek meg, hogy a mélyebb rétegekben egyre jobban átalakul a levelek 
anyaga és mind jobban átszövik a gombafonalak a korhadékot! 
A rovarfuttató leírását megtaláljátok ebben a könyvben: H.Battha Lívia-
Horvatovich Sándor: Növények és rovarok preparálása. (Natura, 1978, ISBN 
963 233 046 3) 

Cincér és kabócalesen  
Az élő és a holt bükkfában számos rovarlárva fejlődik. A bogarászok által 
leginkább kedvelt cincérek számos faja a bükkhöz kötődik. Ezek jó része 
Somogyban is megtalálható (lásd a múzeum honlapján: Somogy megye 
cincéreinek katalógusa - www.smmi.hu/termtud/ns/ns1/ceram.pdf). A sok 
védett faj közül a legimpozánsabb a havasi cincér (Rosalia alpina). Az erdei 
rakodók napsütötte farönkjein nyárutón az alkonyati órákban számos cincérfaj 
keresi párját vagy készülődik repülésre. A megfigyelt állatokról készítsetek 
képfelvételeket! Természetesen több cincérfaj felbukkanására is számíthattok 
A zselici bükkösökben is él a világ leghangosabb rovarának tartott óriás 
énekeskabóca (Tibicina haematodes).A hímek úgy adnak hangot, hogy az első 
potrohszelvény két oldalán található kissé domború, membránszerű kitinlemezt 
speciális izmaikkal ki-be pattintják. A hangot a dobhártya alatt levődobüreg 
jelentősen felerősíti. A hímek éjjel énekelnek, a nőstények némák. Petéiket a 
fákra rakják, de a kikelő lárva leveti magát a talajra, majd befúrja magát a 
földbe, évekig rágja a fák gyökereit, majd kifejlődve ismét kimászik a fára. A 
levedlett lárvabőrökre nyárutón a fák törzsén minden bizonnyal ráakadtok. 



II./2./7. Az óra címe:  A ligeterdők 
 
A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy a diákok legyenek tisztában a 
ligeterdők életközösségeit formáló környezeti tényezőkkel és a jellemző fajokkal, azok 
életmódjával.  
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

A ligeterdők védett fajai 
Korábbi tanulmányaidat felhasználva nevezz meg jellemző, védett növény és 
állatfajokat a ligeterdők élővilágából! Melyek azok a környezeti tényezők, 
amelyek a csigapopulációk nagy egyedszámának kialakulást segítik? Mely 
tényezők következtében esik vissza szinte nullára e gyes években a 
csigapopulációk népessége? Nevezz meg ragadozó életmódú ízeltlábúakat e 
társulásokból! 

Ivadékbölcsők 
A ligeterdők élővilágát bemutató vitrinben számos hártyásszárnyút és 
ivadékbölcsőjüket láthattátok. A betűrejtvények megfejtései a látott fajok 
nevei. A rejtvények megoldása után válaszoljatok az alábbi kérdésekre: 
Honnan szedik a fészeképítő darazsak az építőanyagot? Mi a közös az 
ivadékbölcsőkben? Melyik egyedfejlődési típus jellemző a darazsakra? Honnan 
jutnak utódaik élelemhez? Miért gondoskodnak utódaikról, ha nem is 
találkoznak velük soha? 

Gyalogszerrel a ligeterdőkben 
Mely tényezők miatt nehéz az év javarészben a ligeterdőkben kirándulni? 
Nevezd meg az aljnövényzet jellemző fajait! Hogyan védekezik a csalán? 
Melyik özöngyom árasztja el puhafa ligeterdeinket? Miért sok a szúnyog 
ezekben az erdőkben? Hogyan függ ezzel össze a kétéltűek nagy egyedszáma? 
Mely ehető fajokkal találkozhatunk e vízparti társulásokban? Mely antropogén 
hatások figyelhetők meg a ligeterdőkben?   

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

A ligeterdők növényvilága 
A kiállítás megtekintése után kiscsoportos foglalkozás formájában idézzétek fel 
a látott növényfajokat segítségül használjátok a világhálón fellelhető társulás-
jellemzéseket (pl. http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5306047 
vagy http://www.novenyzetiterkep.hu/fototar/belso/liget.shtml, stb.)! 
Nevezzétek meg 3 jellemző, lián életformát folytató növényfajt! A hivatkozások 
szövegeinek elolvasása és terepgyakorlati tapasztalataitok alapján soroljátok 
fel a ligeterdőket veszélyeztető környezeti hatásokat! Képek tallózásával 
magyarázzátok meg az alábbi fogalmakat: „lábas fák”, bokorfűzes”, „pionír 
társulás”! Az adatbázis felhasználásával határozzátok meg az alábbi 
növényfajok ökológiai igényeit: salátaboglárka, szürke nyár, vénic szil. 

A színjátszó lepkék (Apatura) 
A múzeum állattárának lepkegyűjteménye és a nappali lepkék internetes 
ismertetője (http://macrolepidoptera.hu/index.php?s=1&g=1) alapján 
állapítsátok meg a három hazai faj (Apatura iris, A. ilia, A. metis) közös 
ökológiai igényét! Ábrázoljátok a megyetérképen a fajok eddigi előfordulási 



helyeit! Készítsetek színes, A/0 méretű posztert a színjátszó lepke fajok 
összehasonlítására, a megkülönböztető jegyek feltüntetésével és a 
kitekintéssel a védelem mértékére! 

A ligeterdők táplálékhálózata 
Készíts táplálékhálózatot az aktív táblán a kiállításon szereplő fajok 
felhasználásával! Jellemezd a fekete gólyát! Az MME honlapján 
(http://www.mme.hu/cgi-bin/cikk.pl?id=22 ) található szöveg tanulmányozása 
után felelj az alábbi kérdésekre: 
Mi az összefüggés a fekete gólyák életmódja és a ligeterdők jellemző képe 
között? Mely tényezők veszélyeztetik e madarakat hazánkban? A megyei 
helyzetet is idéző cikk (http://w3.sonline.hu/cikk/cikk/177825), valamint a 
ligeterdők elhelyezkedését bemutató térkép alapján nevezd meg, Somogy 
mely tájegységeiben találkozhatunk fészkelő fekete gólyákkal! 

 
Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 

A fűzesek 
Terepgyakorlatunk során felkeressük a Dráva-mente legjellemzőbb 
bokorfűzeseit és ligeterdeit! A fajok begyűjtése nélkül keressük meg az alábbi 
növényfajokat: csigolyafűz (Salix purpurea), fehér fűz (Salix alba), 
mandulalevelű fűz (Salix triandra), kosárkötő fűz (Salix viminalis), törékeny fűz 
(Salix fragilis). Készítsetek digitális fényképfelvételt a fajok jellemző 
élőhelyeiről, megkülönböztető faji jegyeikről. A megtalált társulások 
elhelyezkedését és tengerszint feletti magasságát műholdas helymeghatározó 
eszközzel rögzítsétek. A kísérőfauna és az élőhelytípusok azonosításában 
támaszkodjatok az alábbi összefoglalóra: hu.wikipedia.org/wiki/A_Dráva-
sík_növényzete 

Ligeterdei famatuzsálemek 
Terepgyakorlatunk célja olyan fapéldányok felkeresése, amelyek közel járnak a 
faj biológiai felső korhatárához és kivételesen nagy testméretet értek el. A 
felkeresni kívánt fapéldányokat válasszátok ki az alábbi listából: 
www.dendromania.hu . Mérjétek meg a fa törzskerületét maximum 130 cm 
magasságban! (A pontos módszerről a honlap tájékoztat.) Becsüljétek meg 
életkorát, egészségi állapotát, magasságát! A pontos helyét rögzítsétek a 
helymeghatározó eszközben! 

A ligeterdők rovarvilága 
Egy Kaposvárhoz közeli ligeterdőben üzemeltessetek egy hónapon keresztül 
csalétekkel felszerelt rovarcsapdát! A varsa jellegű, tüllből készített csapdából 
a csalétkes tányérról felrepülő rovarok nem találnak ki. Legtöbbjük hamarosan 
elpusztul. A háló alján összegyűlő rovarok rendenkénti szétválogatása után 
tegyetek kísérletet a jellemző, gyakoribb fajok meghatározására. A háló 
elkészítéséhez az alábbi képet ajánlom figyelmetekbe: 
http://www.butterfliesofecuador.com/other_images/trap.jpg 
 

 



II./2./8. Az óra címe:  Égererdők 
 
A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy a lápok, égererdők sajátos 
életközösségét a diákok megismerjék és megértsék e vizes élőhely fennmaradásának 
fontosságát.  
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

A patakparti égeresek gerinctelen állatai 
Olvassátok el figyelmesen a patakmenti égeresek jellemzőit, majd a vitrinben 
kiállított fajokat társítsátok a szövegben megnevezett élőlénycsoportokkal! 
„Általában gyors folyású, friss vizű patakok többnyire kanyargós lefutású 
völgyeiben, mindig üde, többnyire erősen humuszos lejtőhordalék-talajokon 
kialakuló keskeny, szalagszerű állományokból álló társulások, a meanderekben 
kis zátonyszerű kiemelkedésekkel. Igen fajgazdag az égeren élő 
rovarközösség, amely döntően tápnövény-specialistákból áll. Tipikus jelenség, 
hogy az égernek és a nyírnek sok a közös specialistája, s ez egyaránt érvényes 
a bogarakra, a levéldarazsakra és a lepkékre. A lombfogyasztó közösség 
fontos tagjai az eszelények, bizonyos ormányosfajok és nagyszámú levélbogár 
(pl. Melosoma aenea, Agelastica alni). A lepkék közül különösen nagy 
fajszámmal képviseltek az araszolók, jelentősek a sarlósszövők, a púposszövők 
és bagolylepkék. Az éger fájában fejlődik több díszbogár faj, egy-két cincér faj 
és endophag hernyójú lepke (Zeuzera pyrina, Cossus cossus). Az égerligetek 
fontos csigaélőhelyek is, ehhez fajgazdag, és jellemző nagy-futóbogár 
együttes társul (Carabus obsoletus, C. variolosus).” (Vadkerti Edit: Oktatási 
segédanyag a Szünbiológiai terepgyakorlat zootaxonómiai részéhez) 
Magyarázzátok meg az alábbi fogalmakat: specialista; meander; endophag 
hernyó! 

Hazánk páfrányai 
Hazánk páfrányai között számos védett faj található. Ezek egy része 
Somogyban is előfordul. A kiállításon látható páfrányok leírását tartalmazó 
kártyákat társítanotok kell a páfrányfaj nevével! Ezután a színes fotókon 
szereplő fajokat kell felismernetek és társítanotok a fajnévvel és leírással! 
Végezetül a herbáriumi példányokhoz kell társítanotok a fajnevet, leírást és 
fotót! 

A mocsári nefelejcs (Myosotis palustris) 
Növényhatározó kézikönyv segítségével soroljátok be minél pontosabban e fajt 
a tanult rendszertani egységekbe! Állapítsátok meg a virág szimmetriatípusát! 
A preparált példány látható jegyeivel igazoljátok, hogy a Kétszikűek osztályába 
tartozó növény! Indokoljátok meg, mit vélelmeztek a megporzás módjáról! 

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

Az égeres csigafaunája 
Az égeresekben a tél végén megemelkedő vízszint tömegesen emeli fel a talaj 
felszínéről az elpusztult csigák üres héjait. A begyűjtött és megszárított 
uszadék szétválogatása nyomán megismeritek az égerben élő házzal bíró 
csigafajok képviselőit. A válogatást csipesszel végezzétek! Ügyeljetek arra, 
hogy a kisebb héjak könnyen beszorulnak a nagyobb héjak járataiba, ezért az 



apróbb csigákat feltétlenül külön üvegcsészébe gyűjtsétek! Ezen fajok 
meghatározásához sztereómikroszkóp szükséges. Készítsetek fotót az előkerült 
fajokról! 

Az égerfa vizsgálata 
Az égerfáknak a Kárpát-medencében 2 faja van, ebből Somogyban az enyves 
(mézgás) égerrel (Alnus glutinosa) találkozhattok. A fafaj jellemzőit többek 
között az alábbi linken érhetitek el:  
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9zg%C3%A1s_%C3%A9ger.  
A kora tavaszi virágzási időszakban begyűjtött kéreg és ágminták itt 
ismertetett morfológiai jegyeit vizsgáljátok sztereómikroszkóppal és 
készítsetek fényképfelvételt a látottakról! A lap szövege szerint: ” Gyökerein a 
levegő nitrogénjét megkötő sugárgombák (Actinomyces alni) élnek.” 
Az interneten kutatva derítsétek ki, hogy valóban gombákról van-e szó ebben 
az esetben! 

Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők 
A somogyi lápok elhelyezkedését bemutató térkép és az égeresek típusainak 
elkülönítése alapján döntsétek el, hogy a megye mely részein mely égererdők 
növekedhetnek. Illesszetek a kivetített térkép fölé szövegdobozokat a típusok 
megnevezésével! Tallózzatok jellemzőnek vélt fotókat a társulásokhoz vagy a 
különleges állat- és növényfajok (pl. Osmunda regalis, Vipera) képeivel 
jelöljétek meg a típusokat!  

 
Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 

Kandicsrák vadászat 
Az evezőslábú rákok széles körben elterjedtek a Föld édesvizeiben és a 
tengerekben egyaránt. Apró, néhány mm-es állatok, gyakran torpedószerű 
testalakkal. Testük hátulsó végén erősen sertézett farokvillát (furca) visel. 
Látószervük páratlan homlokszem. Innen ered a kandicsrák elnevezés is. Az 
egyágú, jól fejlett 1. pár antenna mozgásszervként szolgál. Legtöbbjük a 
zooplankton tagja, de vannak közöttük aljzaton élők és élősködők is. Két 
típusukkal találkozhatunk leggyakrabban az úszó és a lebegő kandiccsal. 
Előbbi nőstény kettő, míg utóbbié egyetlen petecsomót hordoz az oldalán. 
Kora tavasszal a hóolvadás után az olvadékvízből vegyetek mintát és fény felé 
tartva keressetek benne kandicsokat! Az állatokat emeljétek át cseppentővel 
kisebb edénybe, hogy mikroszkóppal vizsgálhatók legyenek. 

Futóbogarak csapdázása 
A futóbogarak az égeresek jellemző ragadozói. Számos fajuk védelem alatt áll. 
Jellemző vizsgálati módszerük a Barber-féle csapdák használata. A módszer 
lényege, hogy üres műanyag poharakat (12 db) ásunk le a talajba úgy, hogy a 
poharak nyílása talajszinten legyen. A futóbogarak portyázás közben 
beleesnek az edényekbe, de a sima felületen nem tudnak felmászni. Az 
edényekben általában 40-60 %-os etilén-glikol oldat van, ami konzerválja az 
állatokat. Ha kellő sűrűséggel ellenőrzitek a csapdákat, a folyadék is 
elhagyható. Határozzátok meg a csapdázott fajokat az állatár gyűjteményének 
segítségével! 

A zsurlók 
A Harasztok törzsének jellegzetes megjelenésű képviselői a zsurlók. Az 
osztálynak ma már csak 20 faja ismert. Ebből 9 faj fordul elő a Kárpát-



medencében s egy részük Somogyban is közönséges. Sőt, a védett téli zsurló 
(Equisetum hyemale) a Dráva mentén hatalmas állományokat képez. Az 
égeresekben több zsurlófaj képviselőit is megtaláljátok. Növényhatározó 
kézikönyv segítségével határozzátok meg a fajokat. Készítsetek felvételt az 
állományokról, majd közeli felvételeket a faji jellegekről! Amennyiben a védett 
téli zsurló töveire bukkantok, az EOV koordinátákat műholdas 
helymeghatározó eszközzel rögzítsétek! 

 



II./2./9. Az óra címe:  Homoki gyepek 
 
A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy a Kaposváron és kistérségében 
felnevelkedett diákok megismerjék ezt a különleges élőhely típust, amely a 
megyében számos helyen is oltalom alatt áll.   
 
Szabadon variálható feladatok: 
A kiállítótérben teljesíthető feladatok 

Az ivari kétalakúság 
Az ivaros szaporodás elterjedése nemcsak a két ivarsejt jelentős eltéréséhez 
vezetett, de számos élőlény esetében a hímek és a nőstények külső, könnyen 
felismerhető jegyeikben (méret, szín, forma, stb.) is eltérnek egymástól. Ez az 
ivari kétalakúság, másként a szexuális dimorfizmus. Keressetek minél több 
kétalakúságot mutató fajt a homoki élőhelyeket bemutató diorámában, 
vitrinekben! Vigyázat, nem minden dimorfizmus, ami annak látszik! A 
bogaraknál az egyedek mérete nemen belül is jelentős eltéréseket mutathat, 
lepkék egyes fajainak esetében az éven belül különböző méretű és mintázatú 
nemzedékek vannak. Keressetek erre is példát! 

Növényi alkalmazkodási formák 
A homoktalaj laza, üledékes kőzetből jön létre. Nagy szemcséi között nem 
alakul ki megfelelő mértékben a kapillaritás, így a víz hamar áthalad rajta. 
Csekély hőkapacitása miatt bár hamar felmelegszik,de hamar le is hűl. 
Szemcséi nem kötődnek egymáshoz, ezért laza szerkezetű. Mindezen 
tényezőkhöz a növényvilág többféle stratégiával alkalmazkodott 
(phanerophyta, chamaephyta, hemikryptophyta, kryptophyta, geophyta, 
hekitherophyta, therophyta). Magyarázzátok meg az alkalmazkodási módokat 
és hozzatok rájuk a homokterületek növényzetéből vett példákat! 
A somogyi homokpuszták meszes és mészmentes homokon is kialakultak. 
Nevezzetek meg egy-egy védett növényt példafajként! 

Táplálékhálózat 
Készítsetek táplálékhálózatot a diorámában látható fajokból! Nevezzétek meg 
az egyes szinteket! Mely gerincesek lehetnek a terület csúcsragadozói? 
Találjatok példát az egy vagy több tényezőre szűk- illetve tágtűrésre! Mely 
fajok lehetnek indikátorszervezetek? 

 
A kutató és oktatóteremben megvalósítható feladatok 

Az ájtatos manó 
A fogólábúakat hazánkban egyetlen faj képviseli. Nézzétek meg a kivetítőn a 
Fogólábúak rendjét bemutató PPT vetítést! Mondjátok el saját szavaitokkal, 
hogyan alkalmazkodott az imádkozó sáska a környezetéhez! Térjetek ki a 
táplálékszerző és szaporodási viselkedésére is! Mely szerveknek köszönhetően 
lettek sikeres vadászok? Keressetek a homoki diorámában más, környezetbe 
olvadó, mimikrit mutató fajokat!  

Egyedfejlődés típusok 
E gyepek rovarokban gazdagok, így könnyű szerrel találunk példát az 
egyedfejlődés típusokra (kifejlés, átváltozás, teljes átalakulás). Azonosítsátok 
egyenként a vetítésre kerülő 20 rovart, majd húzzátok a faj nevét a 
felsorolásból a megfelelő csoporthoz!  



A megjelenő állítások sorszámát írjátok a megfelelő halmazba! 
Szöcskék, sáskák 

A Mikrokozmosz – füvek népe c. film részletének megtekintése és a kiállításon 
látott fajok alapján önállóan fogalmazzátok meg a szöcskék és sáskák 
jellemzőit! Hasonlítsátok össze a kivetített szempontok szerint a fűrészlábú 
szöcskét (Saga pedo) és a sisakos sáskát (Acrida hungarica)! Írjátok be az 
aktív táblán a megfelelő válaszokat! Az anatómiai összehasonlításhoz az 
állattár gyűjteményében lévő példányokat használjátok, a vetített képek pedig 
a múzeum fotógyűjteményéből származnak.  

 
Terepgyakorlattal megvalósítható feladatok 

Gyíkok népessége 
A somogyi homokterületek több gyíkfaj élőhelyei. Ezek a ragadozók őrzik 
területüket. Állapítsátok meg, hogy egy 100x100 m-es területen hol találhatók 
zöld gyíkok (Lacerta viridis)! A gyíkok tartózkodási helyét határozzátok meg 
műholdas navigációs eszközzel! Ábrázoljátok a kapott adatokat és állapítsátok 
meg, milyen eloszlást mutat a gyíkok elhelyezkedése! Jegyezzétek fel, hogy a 
vizsgálati időszakban hány nászruhás hímmel találkoztatok! Állapítsátok meg a 
mintaterület gyíkpopulációjának nagyságát, majd tegyetek becslést az egész 
terület populációnagyságára! A vizsgálatot fényképekkel is dokumentáljátok. 

A ganajtúrók 
A nyílt homoki gyepeken a megfelelő állatlétszámmal végzett legeltetés 
megfelelő mértékben, folyamatosan tartja fenn a nyílt felszíneket, biztosítja a 
megfelelő fajdiverzitást. Az állatok potyadéka viszont ideális táplálékforrás a 
galacsinhajtók, a dög- és temetőbogarak számára. A terepgyakorlaton talált 
állati ürüléket fapálcikával tárjátok fel és vegyetek mintát a benne vagy alatta 
előforduló fajokból. Készítsetek felvételt az előkerült fajokról! A begyüjtött 
példányokat konzerváljátok alkohollal, majd a múzeumi példányok 
segítségével határozzátok meg a fajokat! 

A hangyalesők 
Keressetek a megnyíló gyep alkalmasnak tűnő részein hangyaleső tölcséreket. 
Közelítsétek meg ezeket óvatosan és egy-egy zsákmány felkínálásával 
derítsétek ki, hogy van-e lakójuk! A ragadozó lárvák predációs viselkedését 
rögzítsétek filmfelvevővel! Állapítsátok meg a tölcsérek méretét, mélységét, 
figyeljétek meg, hogy a homokszemcsék mérete különbözik-e a tölcsér egyes 
mélységeiben! 

 


