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A nagyszámú feketemedve mellett több 
patásfaj is felfedezhető itt. A park mélyebb 
fekvésű, füves területein a bokros ligetek-
ben borz és nyúl találja meg életfeltétele-
it, gyakori a villásszarvú antilop. Ez a faj 
kisebb csordákban jár, veszély esetén nagy 
sebességgel fut.

Télen ezekre a területekre húzódnak vissza 
a kanadai gímszarvasok, ismertebb nevü-
kön a vapitik és a bölények. Ennek a tájnak 
lakója az igen óvatos jávorszarvas, a vastag 
szarvú juhok képviselője, a kanadai vadjuh, 

a havasi kecske és a fehérfarkú vagy virgi-
niai szarvas. A veszélyeztetett fajok közé 
tartozik a fehérfejű rétisas, a vándorsólyom 
és a park leglátványosabb madara, a hófe-
hér trombitás hattyú. A nagytestű madár a 
víztükrön 100 méteres futás után képes a 
levegőbe emelkedni. 
Felemelő érzés akár egy napot is eltölteni  
ebben az ökológia rendszerben, ahol mi 
csak vendégek és szemlélők lehettünk. Itt 
minden az anyatermészeté, amelynek sza-
bályai örökérvényűek. Tisztelet és alázat 
nélkül be sem szabad lépni a természetvé-
delemnek ebbe a szentélyébe. Tisztelni kell  
a szinte érintetlen természet erejét.

Vit, etus. Nequam quibeaquam inullo 
cus aut aut erferumquo que aut

Vit, etus. Nequam quibeaquam inullo cus 
aut aut erferumquo que aut aligentibus.

Periandebita conectus mint

KislexiKoN 
A nemzeti park térségében az emberi tör-
ténelem legalább 11 ezer évvel ezelőtt 
kezdődött. A Clovis-kultúra paleoindiánjai 
obszidiánból készítettek vágóeszközöket 
és fegyvereket, amelyekből számotte-
vő mennyiség maradt fenn. Az 1806-os 
Lewis–Clark-expedíció egyik tagja, John 
Colter 1807 telén átszelte a későbbi park 
egy részét. 1809-ben túlélte a varjú- és 
a feketelábú indiánokkal vívott összecsa-
pást, és beszámolt egy „pokolbéli, kén-
köves” helyről, amelynek a létezéséről 
mindenki azt hitte, hogy csak a fantázia 
szüleménye.
Egy 1856-os kutatóutat követően Jim 
Bridger hegylakó is magasba lövellő gejzír-
forrásokról, fortyogó, kénköves tavakról, 
üveghegyekről és sárga sziklákról számolt 
be. A történet felkeltette F. V. Hayden és 
W. F. Raynolds geológusok érdeklődését, 
akik kétéves kutatásba kezdtek a Missouri 
felső folyása mentén. Az első, igazi kuta-
tócsoport azonban a Folsom-expedíció 
volt 1869-ben, amely a Yellowstone-tóig 
követte a névadó folyót. A természetku-
tató Hayden fotográfust és festőművészt 
is vitt magával a látottak megörökítésére, 
és a hatás nem is maradt el.
Az amerikai Kongresszus 1872. márci-
us 1-jén kivonta a régiót az elárverezen-
dő területek közül, majd ugyanebben az 
évben Ulysses S. Grant amerikai elnök 
aláírta a Yellowstone Nemzeti Park létezé-
séről szóló törvényt. Ennek az esemény-
nek éppen 147 éve. 
A park első őrére, Harry Yountra nagy 
szükség volt, mert orvvadászok sokasá-
gát vonzotta a vadban gazdag terület, 
akiknek megfékezése egyetlen őr számá-
ra megoldhatatlan feladatot jelentett. A 
vadorzás és a természetpusztítás addig 
folytatódott, amíg 1886-ban az ameri-
kai hadsereg a Mamut-hőforrás közelé-
ben megépítette a Sheridan tábort. Ezt 
az épületet még most is használja a nem-
zeti park őrszolgálata, amely 1916-ban 
alakult és az idén érkezik 103. évfordu-
lójához. Az 1950-es évekre, a parki inf-
rastruktúra fejlesztésével meredeken fel-
szökött a látogatók száma, olyannyira, 
hogy évente már több millióan lépnek 
be a park területére, és gyönyörködnek a 
természeti kincseiben.

tisztelni kell a szinte 
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A Benkő Gyula Oktatóközpont Egyesület orszá-
gos természet- és környezetismereti versenyé-
re immár huszonnyolcadik alkalommal olyan 
jelentkezőket várnak a különböző iskolatípusok-
ban tanuló 5. és 6. osztályos diákok közül, akik a 
kötelezőn felül is szívesen vállalkoznak környeze-
tük önálló megfigyelésére és kutatására, terep-
gyakorlatra, valamint tapasztalataik és elemzése-
ik kiselőadásba tömörített bemutatására.
A verseny ismeretanyaga a 4., 5. és 6. évfolya-
mon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Ter-
mészeti, környezeti, biológiai és földrajzi alapis-

mereteket, 
vizsgálatokat tartalmaz, kibővítve a lakóhely 
és a hazai erdők élővilágának bemutatásával, 
a verseny keretében szervezett terepgyakorlat 
tapasztalataival, valamint a Körös–Maros és az 
Aggteleki Nemzeti Park fő jellemzőivel. (A felké-
szüléshez segítséget adnak a TermészetBÚVÁR 
Alapítvány honlapján elérhető és díjtalanul 
letölthető leporellók.) 
A tudáspróba alapirodalmának része Kaán 
Károly életének és munkásságának ismerete, 
valamint a TermészetBúvár magazin 2019/3. szá-

mától a 2020/1. számáig a szerkesztőség ajánlá-
sával megjelent, illetve megjelenő cikkek. 
A verseny háromfordulós. Az iskolai háziverseny 
lebonyolításának ideje 2020. március 4-e. Itt a 
részvevők a versenybizottság által összeállított, 
központi feladatlapot oldják meg.
A megyei (fővárosi) döntők időpontja 2020. ápri-
lis 17-e (péntek). A megyei versenyek szervezé-
sét az erdőgazdaságok segítik. Itt a versenyzők 
ugyancsak központi feladatlapot oldanak meg. 
Az országos döntőt 2020. május 22-e és 24-e 
között tartják Mezőtúron, a helyi Református 

kaán káRoly-vERSEny
Mezőtúr

KÖ R N Y e z e T i  N e V e l É s

Az iskola és a család, a pedagógusok, a szülők és gyer-
mekeik összefogásának, együttműködésének sokat 
mondó, szép példái azok a természet- és környezetisme-
reti (biológiai, földrajzi, földtani, kémiai) tanulmányi 
versenyek, amelyeknek az új tanévre szóló felhívásait 
magazinunkban most rövidített formában, internetes 
honlapunkon pedig teljes szöveggel közreadjuk.
Ezek a helyi kezdeményezésekből időtálló, országos  
mozgalommá terebélyesedett megmérettetések a 
jövő Magyarországának építőit pallérozzák. Azokat a 
11-14 éves általános iskolásokat szólítják meg, akik 
az otthonról hozott alapokkal és útravalóval, vala-
mint eddigi tanulmányaik eredményeivel és tanáraik 
biztatásával, bátorításával, segítségével a kötelezőnél 
többet szeretnének tudni határon inneni és túli tája-
inkról, tágabb környezetünkről és értékeiről. Fáradoz-
ni is készek azért, hogy elmélyedjenek egy vagy több 
tudományterület számukra is felmérhető, befogadható 
ismeretanyagában. Azt is vállalják, hogy egymással 
is versengve bemutassák, bizonyítsák a feleleteikben, 
bizonyítványukban és pályaválasztásuk előkészíté-
sében is kamatozó fejlődésüket, szellemi gyarapodá-
sukat. Ezzel egyidejűleg korosztályuk, korcsoportjuk 
képviselőiként,  

kiválóiként az országos, majd a nemzetközi középisko-
lai tanulmányi versenyeken is sikerrel szerepeljenek. 
A versenyzők a korábbi évtizedek tapasztaltaira támasz-
kodva továbbra is számíthatnak a felkészítőtanárok 
pótolhatatlan segítségére, jó szavára és útmutatására. 
Ez egyaránt nélkülözhetetlen iránytű a tudomány 
különböző területeinek felfedezésében, tanulmányo-
zásában, egyebek között a terepen önállóan végzett 
megfigyelések, kísérletek megtervezésében és a ta-
pasztalatok értékelésében.
Büszkék vagyunk arra, hogy tudományos ismeret-
terjesztő lapunk ott volt területünk legnagyobb múl-
tú és széles körben elismert tanulmányi versenyeinek 
indulásánál. Cikkeinket, illusztrációinkat azóta is 
a sikeres felkészülés és szereplés nélkülözhetetlen 
segítőtársaként várják, hasznosítják az alapítvá-
nyunkkal együttműködő  Kárpát-medencei, országos 
és más természet- és környezetismereti versenyek 
diákrészvevői, valamint tanáraik. Örülünk annak, 
hogy szervezőiknek és meghirdetőiknek sikerült 
megteremteni életben maradásuk eddigi feltételeit, 
és bízunk abban, hogy a Nemzeti Tehetség Program 
pályázatainak sokoldalú kínálata a folytatásban is 
megnyugtató támaszuk lesz.
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A Magyar Természettudományi Társulat Kárpát-
medencei kémiaversenye a hazai és a határon túli, 
magyar anyanyelvű iskolák 7. és 8. évfolyamos 
(13-14 éves) diákjait várja. Az alapításától számí-
tott harmincegyedik tudáspróba háromfordulós.
Az iskolai (házi) döntőket az intézmény szaktaná-
rai által összeállított feladatlappal 2020. febru-
ár 22-éig bezárólag tartják. A budapesti, kerületi 
versenyek 2020. február 12-én lesznek, ahol köz-
ponti feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. 

A kerületi és a budapesti fordulókkal kapcsola-
tos kérdésekre válaszolnak a Budapesti Fazekas 
Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um vezető szaktanárai, Balázsné Kerek Mariann: 
kerek@fazekas.hu, és Albert Attila: albert@
fazekes.hu e-mail címen. 
A megyei (fővárosi) döntőt 2020. március 27-én 
rendezik meg, itt a versenyzők évfolyamonként 
más és más, az MTT által összeállított, központi 
feladatlapot kapnak.

A Kárpát-medencei döntőt 2020. május 22-e és 
24-e között tartják. 
Helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem, Eger. A 
megmérettetés írásbeli és szóbeli fordulókból, 
valamint laborgyakorlatból áll.

a versenyfelhívások teljes szövege a kiírók, a 
szervezők, valamint a TermészetbÚváR alapít-
vány honlapján olvashatók (www.tbuvar.hu). 
Jó versenyzést kívánunk!

hEvESy gyÖRgy kémiavERSEny 
Eger

elemei, éghajlati övezetesség jellemzői, időjá-
rás, térképészeti alapismeretek, a Naprendszer 
és a Föld, hegységképződés, a felszín változá-
sai, kőzetek, ásványok és mészkőhegységek 
formakincse, kontinensek, óceánok, földrajzi 
fokhálózat, felszíni és felszín alatti vizek, föld-
rajzi információk értelmezése, pénzügyi alapis-
meretek, a kőzetlemezek mozgása, külső erők, 
talaj, Földünk története. 
A 8. évfolyamos tanulók számára: időjárá-
si ismeretek, éghajlati övezetesség. Tájékozó-
dás a térképen és a valóságban. A Föld és a 
világegyetem. A Föld, annak felszíne, a fel-
szín változásai, domborzat, Európa álta-
lános természetföldrajza, népessége, az 
Európai Unió jellemzői. A Kárpát-medence fel-
színe. Magyarország nagy tájainak természe-
ti adottságai, idegenforgalma, népessége és 
településtípusai. 
A budapesti kerületek kerületi fordulóit a Buda-
pesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Isko-
la és Gimnáziumból (1082 Budapest, Horváth 
Mihály tér 8. Tel: 06/1-210-1030) Vizy Zsolt 
középiskolai tanár koordinálja. Elérhetősége: 
vizsol@fazekas.hu, 06/30-552-8159. Budapes-
ten kerületenként és évfolyamonként 2-2 tanu-
ló nevezhető a budapesti döntőbe.
A megyei és a fővárosi döntőt 2020. április 
4-én (szombaton) rendezik meg. A megyék-
ben a legmagasabb pontszámot elérő egy 7. 
évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, míg a 
fővárosból a legtöbb pontszámot gyűjtő három 
7. évfolyamos és három 8. évfolyamos tanuló 
jut be a Kárpát-medencei döntőbe.
A megyei döntő ismeretanyaga az előző fordu-
lóhoz képest bővül. A 7. évfolyamos tanulóknak:  

a Föld belső felépítése és felszínfejlődése. Afri-
ka, Ausztrália és a világtenger földrajza. A 
TermészetBúvár magazin VILÁGJÁRÓ rovatá-
nak cikkei a 2019/3. számtól a 2020/1. számig. 
A 8. évfolyamos tanulók részére: Magyaror-
szág gazdasági élete, a TermészetBúvár maga-
zin HAZAI TÁJAKON rovatának cikkei a 2019/3. 
számtól a 2020/1. számig. Mindkét évfolyamon 
a sikeres szereplés feltétele Teleki Pál életének 
és munkásságának ismerete, letölthető: 
www.mtte.hu.
A Kárpát-medencei döntőt 2020. május 15-e 
és 17-e között rendezik meg. Helyszíne: Eszter-
házy Károly Egyetem, Eger.
Ennek ismeretanyaga a 7. osztályos verseny-
zők esetében az előző fordulókhoz képest kie-
gészül Amerika és a sarkvidékek ismeretével, 

valamint Ázsia természetföldrajzával, míg a 8. 
évfolyamosok számára az ismeretanyag bővül: 
a Kárpát-medence természetföldrajza, Európa 
természeti, társadalmi és gazdasági földrajza 
ismeretével.
Mindkét évfolyam esetében a döntő írásbeli, 
terepgyakorlati és szóbeli fordulóból áll. 
A hetedikeseknél a TermészetBúvár VILÁG-
JÁRÓ rovata a 2019/3. számtól a 2020/2. szá-
mig, míg a 8. osztályos fiatalok számára a 
TermészetBúvár HAZAI TÁJAKON rovatának 
cikkei a 2019/3. számtól a 2020/2. számig bezá-
rólag.
A háromnapos, Kárpát-medencei döntő meg-
rendezéséhez szükséges anyagi hozzájárulás 
mértékéről a későbbiekben adnak tájékozta-
tást.

A terepgyakorlat sok  
új ismeret forrása

A Magyar Természettudományi Társulat Kár-
pát-medencei biológiai versenyén a hazai és 
a határon túli magyar anyanyelvű iskolák 7. 
és 8. évfolyamos tanulói (13-14 évesei) vehet-
nek részt. Az alapításától számítva harminca-
dik tudáspróba magyarországi fordulóin az MTT 
által összeállított központi feladatlapot oldják 
meg a versenyzők.
A hazai iskolai, valamint a budapesti kerületi 
döntőket 2020. február 19-én tartják. Ezek fel-
készülési anyaga hazánk legjellemzőbb életkö-
zösségei: erdők, vizek és rétek, valamint ökoló-
giai alapismeretek és a TermészetBúvár folyóirat 
2019/3. és 4. számában levő cikkek (ÚTRAVALÓ, 
POSZTER kép és cikk, VIRÁGKALENDÁRIUM kép 
és cikk, elsősorban a képi tartalomhoz kapcso-
lódó ismeretek). 
Tájékozódás céljából a TIT megyei szervezete-
ivel vagy a versenyfelelősökkel kell felvenni a 
kapcsolatot. A budapesti kerületek koordináto-
ra a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnáziumból (1082 Budapest, 
Horváth Mihály tér 8.) Szeip Gréta középiskolai 
tanár. Elérhetősége: 06/1-210-1030/220 mellék, 
e-mail: szeipgreta@fazekas.hu.
A megyei (fővárosi) forduló időpontja 2020. 
április 25-e (szombat). Ennek ismeretanyaga a 
házi fordulóhoz képest kibővül a TermészetBúvár 

magazin 2019/5., 6. és 2020/1. 
számának a szerkesztőség által megjelölt 
cikkeivel, valamint a HAZAI TÁJAKON rovatban 
megjelenő írások alapvető ismeretanyagával. A 
sikeres felkészüléshez nélkülözhetetlen Herman 
Ottó élete és munkássága legfontosabb voná-
sainak ismerete (elérhető: www.tbuvar.hu).
Az eredményes szerepléshez szükséges a 
Duna–Ipoly és a Körös–Maros Nemzeti Park 
alap¬vető ismerete a TermészetBÚVÁR Alapít-
vány gondozásában megjelent leporellók alap-
ján, amelyek a TermészetBúvár honlapján díjta-
lanul hozzáférhetők. 
A Kárpát-medencei döntőt 2020. június 5-e és 
7-e között Kisújszálláson, a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban rendezik meg. A döntő három-
fordulós: kiselőadásból, elméleti (írásbeli) és 
terepgyakorlati részből áll.
A versenyzők ötperces kiselőadást tartanak 
egy választott témáról. A természetben vég-
zett saját megfigyelésről, vagy szakköri munka 
keretében folytatott környezetvédelmi tevé-
kenységről, terepi vizsgálódásról stb., amelyben 
a tanuló aktív szereplőként részt vett. (Nemzeti 
park azonban nem lehet.)
Az elméleti forduló ismeretanyaga a megyeihez 
képest kibővül a TermészetBúvár 2020/2. szá-
mában megjelenő cikkekkel, valamint a szer-

tárismerettel. A rendező iskola országos hírű 
szertárgyűjteményét bemutató szakmai anyag 
elkészülte lehetővé tette a verseny feladatkö-
rébe tartozó gyűjtemény előzetes és alaposabb 
tanulmányozását is. A versenyzők bővebb infor-
mációhoz juthatnak a moricz.arrabonus.hu/jermy 
link segítségével.
Mivel a terepgyakorlathoz a Simon–Seregé-
lyes: Növényismeret – A hazai növényvilág kis 
határozója című könyvre is szükség van, ezt az 
országos döntőbe jutó minden versenyző vigye 
magával!
A verseny szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos információk a Magyar Természet-
tudományi Társulat (www.mtte.hu), valamint 
a TermészetBúvár (www.tbuvar.hu) honlap-
ján olvashatók. Kapcsolattartó: Kovács Esz-
ter MTT ügyvezető igazgató (általános ügyek-
ben). Elérhetősége: mtt.titkarsag@mtt.t-online.
hu, 06/30-296-4556; valamint Dobák Tiborné, 
Móricz Zsigmond Református Kollégium. 
Elérhetősége: hermanoverseny@gmail.com, 
06/30-618-4894. 
A háromnapos Kárpát-medencei döntőn az 
anyaországi versenyzők és a felkészítőtanárok 
részleges költségtérítésének összege a támo-
gatásoktól függ. A hozzájárulás mértékéről a 
későbbiekben adnak tájékoztatást.

hERman oTTó-vERSEny
Kisújszállás

TElEki Pál-vERSEny
Eger

Magyar Természettudományi Társulat Kárpát-
medencei földrajz–földtan versenyén a hazai 
és a határon túli, magyar anyanyelvű iskolák 7. 
és 8. évfolyamos (13-14 éves) tanulói vehetnek 
részt az iskolatípustól függetlenül. Az alapítá-

sától számítva huszon-
nyolcadik tudáspróba magyarországi fordulóin 
az MTT által összeállított központi feladatlapot 
oldják meg a versenyzők.
A megmérettetés háromfordulós. A hazai isko-

lai és a budapesti kerületi fordulókat 2020. feb-
ruár 17-én országosan azonos időben bonyo-
lítják le. 
Ennek ismeretanyaga: 
A 7. évfolyamos tanulók részére: az éghajlat 

Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általá-
nos Iskola és Óvoda épületeiben. Ennek a for-
dulónak a részvevői a megyei döntők legjobbjai 
(a legkiválóbb 5. vagy 6. osztályos tanulók) és 
Budapestről 6 fő. A tudáspróba végső szakasza 
írásbeli és szóbeli fordulóból, valamint terep-
gyakorlatból áll. Az elméleti forduló ismeret-
anyaga az előző fordulókhoz képest kibővül a 
TermészetBúvár 2019/2. számában megjelenő, 
ajánlott cikkekkel.

A szóbeli fordulón a versenyzők ötperces kiselő-
adás keretében számolnak be lakóhelyük, vagy 
tágabb környezetük (megyéjük, régiójuk) termé-
szeti és környezeti értékeiről, azok állapotáról, a 
károsodások megelőzésének lehetőségeiről. 
Téma lehet: az élővilág (például erdeink stb.) 
átalakulása, továbbá környezetvédelmi hagyo-
mányok és akciók bemutatása. Ebbe bele-
tartozhatnak a táj és az élővilág értékei, az 
őshonos fajok, a gazdálkodás változásai, a kör-

nyezetvédelmi hagyományok, akciók és kuta-
tások is. Demonstrációként felhasználható fotó, 
videófilm és számítógépes prezentáció. 
Az országos forduló része a poszterverseny is, 
amelynek témája: Klímaváltozás–globális fel-
melegedés. Az országos döntőn a versenyzők 
és a felkészítőtanárok részvételi díja a támo-
gatásoktól függ. A tudáspróbával kapcsola-
tos további információk a www.tbuvar.hu és a  
www.kaankaroly.hu internetes honlapon találhatók.


