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Kedves 9. osztályos Diákok!

Amit a fajismeret beszámolóról tudni kell:

• Mindenki számára kötelező!
• A fajokból beszámolni a tanuló által megválasztott időben, előzetes

egyeztetés után lehet, de legkésőbb a téli szünetig.
• A határidőn túl már nem lehet beszámolni a fajismeretből!
• Érdemjegye témazáró jegy, ami bekerül az e-naplóba, és kétszeres

súllyal számít bele a félévi átlagba.
• Az elmulasztott beszámoló érdemjegye elégtelen.
• A fajlista egyrészt az órai anyaghoz kapcsolódó fajokat tartalmazza,

másrészt olyanokat, melyekkel gyakran találkozhatunk.



Kedves 9. osztályos Diákok!

Amit a fajismeret beszámolóról tudni kell:

• A fajok magyar nevét kell tudni.
• Fel kell ismerni az élőlényeket képekről. (Nem pont ezekről, de hasonlóak 

lesznek a képek a beszámolón is.)
• A beszámolón 21 fajt kell felismerni.
• A ponthatár:

5-ös 21-19 pont (~90%)
4-es 18-16 pont (~75%)
3-as 15-13 pont (~60%)
2-es 12-10 pont (~50%)
1-es 9-0 pont

Amennyiben a kapott eredmény nem megfelelő,
úgy a határidőn belül lehetséges egy másodszori
beszámoló.
Két beszámoló esetén, a másodszori beszámoló
érdemjegye kerül a naplóba.



1. Szőlő Peronoszpóra 
(Plasmopara viticola)



2. Fejespenész
Rhizopus sp.



2. Fejespenész
Rhizopus sp.



3. Sütőélesztő
Saccharomyces cerevisiae



4. Ecsetpenész(ek)
Penicillium nemzetség



5. Vánkospenész/Monília
Monília sp.



6. Nagy őzlábgomba
Macrolepiota procera



7. Párducgomba
Amanita pantherina



8. Császárgomba
Amanita caesarea



9. Légyölő galóca
Amanita muscaria



10. Sárga rókagomba
Cantharellus cibarius



11. Világító tölcsérgomba
Omphalotus olearius



12. Mezei szegfűgomba
Marasmius oreades



13. Kerti susulyka
(Inocybe rimosa)



14. Erdőszéli csiperke
(Agaricus arvensis)



15. Gyilkos galóca
(Amanita phalloides)



16. Mosdószivacs
(Spongia officinalis)



17. Balatoni szivacs
(Eunapius cartei forma balatonensis)



18. Vénuszkosárka (üvegszivacs)
(Hexactinellida)



19. Sárga csőszivacs



20. Zöld hidra
(Chlorohydra viridissima)



21. Édesvízi medúza
(Craspedacusta sowebyi)



22. Viaszrózsa
(Anemonia sulcata)



23. Cérnagiliszta
(Enterobius vermicularis)



24. Tejfehér planária
(Dendrocoelum lacteum)



25. Széles galandféreg
(Diphyllobothrium latum)



26. Horgasfejű galandféreg 
(Taenia solium)



27. Orvosi pióca
(Hirudo medicinalis)



28. Közönséges földigiliszta
(Lumbricus terrestris)



29. Éti csiga
(Helix pomatia)



30. Kerti csiga
(Cepaea hortensis)



31. Nagy meztelencsiga
(Limax maximus)



32. Nagy tányércsiga
(Planorbarius corneus)



33. Magyar fiallócsiga
(Viviparus acerosus)



34. Tavikagyló
(Anodonta cygnea)



35. Barna százlabú
(Lithobius forficatus)



36. Folyami rák
(Astacus astacus)



37. Érdes pinceászka
(Porcellio scaber)



38. Kis vizibolha
(Daphnia pulex)



39. Koronás keresztespók
(Araneus diadematus)



40. Házi kaszáspók
(Phalangium opilio)



41. Búvárpók (vízipók)
(Argyroneta aquatica)



42 Közönséges kullnacs
(Ixodes ricinus)



43. Óriás szitakötő 
(Anax imperator )



44. Sebes acsa
(Aechna cyanea)



45. Közönséges fülbemaszó
(Forficula auricularia)



46. Imádkozó sáska
(Mantis religiosa)



47. Botsáska
(Phasmatodea)



48. Zöld lombszöcske
(Tettigonia viridissima)



49. Fűrészlábú szöcske
(Saga pedo)



50. Sisakos sáska
(Acrida hungarica)



51. Óriás énekeskabóca
(Tibicina haematodes)



52. Sárgaszegélyű csíkbogár
(Dytiscus marginalis)



53. Óriáscsíbor
(Hydrous piceus)



54. Bőrfutrinka
(Carabus coriaceus)



55. Közönséges lágybogár 
(Cantharis fusca)



56. Mezei tücsök
(Gryllus campestris)



57. Verőköltő bodobács
(Pyrrhocoris apterus)



58. Közönséges karimáspoloska
(Coreus marginatus)



59. Csíkos pajzspoloska
(Graphosoma lineatum)



60. Címeres poloska (Pentatomidae)

(Zöld bogyómászó poloska Bencepoloska 
(Palomena prasina),                                               (Rhaphigaster nebulosa)



61. Hétpettyes katicabogár
(Coccinella septempunctata)



62. Harlekinkatica
(Harmonia axyridis)



63. Közönséges nünüke
(Meloe proscarabaeus)



64. Rezes futrinka 
(Carabus ulrichii)



65. Májusi cserebogár
(Melolontha melolontha)



66. Aranyos virágbogár
(Cetonia aurata)



67. Nagy szarvasbogár
(Lucanus cervus)



68. Orrszarvú bogár
(Oryctes nasicornis)



69. Havasi cincér
(Rosalia alpina)



70. Nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo)



71. Burgonyabogár
(Leptinotarsa decemlineata)



72. Nagy szentjánosbogár
(Lampyris noctiluca)



73. Lódarázs
(Vespa crabro)



74. Német darázs
(Pravespula germanica)



75. Mézelő méh (Apis mellifera)





76. Földi poszméh 
(Bombus terrestris)



77. Kövi dongó
(Bombus lapidarius)



78. Kék fadongó
(Xylocopa violacea)



79. Erdei vöröshangya
(Formica rufa)



80. Gyötrő szúnyog
(Aedes vexans)



81. Fejtetű
(Pediculus humanus capitis)



82. Házi légy
(Musca domestica)



83. Selymes döglégy
(Lucilia sericata)



84. Tiszavirág
(Palingenia longicauda)



85. Tevenyakú fátyolka
(Phaeostigma notata)



86. Ruhamoly
(Tineola bisselliella)



87. Káposztalepke
(Pieris brassicae)



88. Fecskefarkú lepke
(Papilio machaon)



89. Nagy rókalepke
(Nymphalis polychloros)



90. Citromlepke
(Gonepteryx rhamni)



91. Nappali pávaszem
(Aglais io)



92. Farkasalma lepke
(Zerynthia polyxena)



93. Sakktáblalepke
(Melanargia galathea)



94. Kardoslepke 
(Iphiclides podalirius)



95 Hajnalpír lepke
(Anthocharis cardamines)



96. Gyászlepke
(Euvanessa antiopa )



97. Közönséges medvelepke
(Arctia caja)


