HERMAN OTTÓRÓL
Herman Ottó a természetvédelem úttörőjeként sokrétű munkásságával számos
témában alkotott maradandót. Többirányú munkásságának emléke 14 könyvben,
közel 1140 cikkben, tanulmányban és előadásban maradt fenn. „Az utolsó magyar
polihisztor” 1835. június 26-án született. Válaszolj a róla szóló kérdésekre!
!!! +1pont: Milyen adatot kaptál a válaszok mögötti betűket összeolvasva?
Megfejtési határidő: június 29.

1.

Melyik magyarországi ősemberlelőhely felfedezése fűződik a nevéhez?
1) Szeleta-barlang (B)

6. 1893-ban megalakította a Magyar
Ornitológiai Központot. Milyen néven
működik ma ez az intézmény?

2) Vértesszőlős (T)

1) Magyar Madártani Egyesület (V)

x) Cromagnon (P)

2) Madártani Intézet (Ó)
x) Ciconia Klub (S)

2. Néhány évig a kolozsvári múzeum
preparátoraként dolgozott. Mi a
preparátor?
1) tárlatrendező(Ú)
2) biológus (I)
x) kikészítő, műtömő (R)

7. Melyik madárra ismersz Herman Ottó
következő leírása alapján?
„Nagy, hosszúlábú madár, erős hegyes csőrrel. Teste fehér,
a szárny evező-tollai feketék; lába, csőre piros; feketésen
szemők. Fészke az emberi hajlék oromzatán, kéményein,
kazlakon, de itt-ott fákon is áll, néha telepet is alkotva”

1) Túzok (Sz)
2) Daru (Y)

3. 1863-64-ig Kőszegen élt, ahol Chernel
Kálmánnal is jó barátságba került. Mi
volt a foglalkozása városunkban?
1) vadász (L)
2) fényképész (E)
x) madarász (R)

x) Gólya (B)
8. Az 1900-as világkiállításon a magyar
pavilon nagy sikerű néprajzi anyagának
rendezését végzi. Melyik európai
fővárosban volt ez a kiállítás?
1) London (E)

4. 1875-től egy budapesti múzeum
állattárában kapott állást. Melyikben?
1) Néprajzi Múzeum (L)
2) Magyar Nemzeti Múzeum (Z)
x) Magyar Képzőművészeti Múzeum (K)
5. 1877-ben megindította és 10 évig
szerkesztette természetrajzi folyóiratát.
Mi volt a címe?

2) Párizs (Á)
x) Bécs (E)
9. Az ősfoglalkozások című munkájában
melyik két foglalkozásról ír?
1) Pásztorélet, halászat (Ny)
2) Vadászat, halászat (E)
x) Vadászat, pásztorélet (T)
10. Melyik nem Herman Ottó műve?

1) Természetrajzi füzetek (N)

1) Ezer ágán ezer fészek (A)

2) Természetbúvár (E)

2) A magyar halászat könyve (N)

x) Süni (I)

x) Magyarország pókfaunája (H)

