
Ökototó a Föld Napján 2020. április 22. 

 

1. 2020-ban melyik madarat választották az év madarának Magyarországon? 

1, örvös galamb 

x, szürke veréb 

2, erdei fülesbagoly 

2. 2020-ban melyik állat lett az év emlőse Magyarországon? 

1, vidra 

x, ürge 

2, keleti sün 

3. 2020-ban melyik állat lett az év hüllője Magyarországon? 

1, levelibéka 

x, keresztes vipera 

2, szalamandra 

4. 2020-ban melyik lett az év gombája Magyarországon? 

1, csoportos csészegomba 

x, kucsmagomba 

2, lila pereszke 

5. 2020-ban melyik állat lett az év hala Magyarországon? 

1, törpeharcsa 

x, süllő 

2, compó 

6, 2020-ban melyik fa lett az év fája Magyarországon? 

 

1, tatár juhar 

x, szomorúfűz 

2, vadalmafa 



A 7- 10. kérdésre a József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapján található öko-

cikk katalógusunkban 2020-ban közölt cikkeinkből válogattunk, ha időrendben 

keresünk benne. 

http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?index1=kat&value1=%F6ko+cikk&xperpage=50 

(megjelenési év újabbak) 

7, Mivel és melyik állatfajtának segítenek Tardoson? 

Szerző: Krupánszki Máté 

Cím: Békaterelő  (békák)hálókkal próbálják védeni az áttelelt kétéltűeket 

Alcím: Tardoson nem ritka, hogy ezer állatot is átsegítenek naponta az úton 

8, Hány év múlva lesz kötelező az elektromos busz beszerzése nagyvárosainkban? 

Szerző:Jámbor Gyula 

Cím: Jönnek az elektromos autóbuszok 

Kivonat:A kormány átgondolja az elektromos autók állami támogatását, valamint kitart 

amellett is, hogy két év múlva már csak elektromos autóbuszt szerezhetnek be a nagyvárosok. 

9,  A belföldi áramtermelés hány kilencven százaléka lesz karbonmentes 2030-ra és 

hányszorosára nő a napelemkapacítás hatszorosára? 

Szerző: Somogyi Orsolya 

Cím: Kizöldül az áramtermelés 

10, Öko-cikktárunkban jelenleg mennyi cikk található? 

1, 500-nál kevesebb 

x, 500-1000 között 

2, 1000-nél több (1127 találat április 18-ig) 

 

11,   A József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapján,  A Fenntartható jövőért 

menüben milyen címmel található az intézmény ökológia tevékenységének 

összefoglalója? 

1, A tatabányai Ökokönyvtár 

x, Könyvtárzöldítés 

2, Megújuló könyvek 

http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?index1=kat&value1=%F6ko+cikk&xperpage=50


12, Mikor kapta meg intézményünk a Nemzetközi Zöld Könyvtár elismerést az IFLA 

szervezettől?  

1,2010-ben,  

x, 2015-ben, 

2, 2018-ban  

13. Mit választottak a 2020. évi Föld Napja kiemelt témájának 

„Egy nap a holnapért, klímáért (két szó megadása) Létünk alapja az élővilág 

változatosságának megőrzése – erre figyelmeztet április 22-én a 30. magyar és az 50. 

világméretű Föld napja, melynek kiemelt témája maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. 

Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja a vadvilágot, túlfogyasztunk - ezt jelzi évről évre 

a WWF Élő bolygó jelentése. Mit tehetsz Te? Sokat. „(Föld Napja Alapítvány) 

+1 kérdés: Egészítsétek ki a kipontozott részeket a szövegben! 

Az első Föld napját egy amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én tartották 

meg és mintegy 25 millió ember emelte fel a szavát a természetért. 

 


