
Kedves Versenyző! 

Elérkeztünk a harmadik, egyben utolsó fordulóhoz. 

Mint azt jól tudod, ma van a madarak és fák napja. Ezen a napon is fontos az egész természet védelmét 

hangsúlyozni, mégis erre a két élőlénycsoportra fordítunk most nagyobb figyelmet.  

 

Mivel újra járhattok iskolába , hosszabb határidőt adunk a feladatok megoldására.  

A kitöltött feladatlapokat, 2021. május 12. (szerda) 18:00 óráig várjuk a zooped@miskolczoo.hu címre.  

 

Ez az utolsó forduló, így hamarosan eredményt is hirdetünk! 

A győzteseket jövő héten, szerdán, azaz 2021. május 19-én értesítjük!  

Jó szórakozást!  

1. Sok madár nem talál magának télen elég élelmet, ezért amikor beköszönt a hideg idő, elvándorolnak. 

Jelöld x-szel azokat a madarakat, amelyek nem töltik itthon a telet. A képek nem méretarányosak! 

(A képek forrása a Magyar Madártani Egyesület honlapja, www.mme.hu) (6 pont) 
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2. Bár most jó idő van, de télen nagyon sokan etetik a madarakat. Döntsd el, hogy melyik állítás igaz és melyik 

hamis a téli madáretetés szabályaival kapcsolatban. (5 pont) 

1. Ha elkezdjük a madáretetést, akkor azt a fagyok megszűnéséig folytatnunk kell.  I 

2. Sós szalonnát nyugodtan adhatunk a madaraknak.     H 

3. Kenyérrel, pékáruval tilos a madarakat etetni.     I 

4. A sótlan napraforgó, köles, dió, mogyoró kiváló téli madáreleség.   I 

5. Elegendő, ha hetente csak 1 alkalommal etetjük a madarakat.   H 

 

3. Írd be a hiányzó szavakat a közmondásokba, majd válaszold meg a találós kérdéseket! (5 pont) 

Egy fecske nem csinál nyarat. 

Ritka, mint a fehér holló. 

Sok lúd disznót győz. 



Lombot hajtok, árnyat adok, köszöntöm a fényes napot. Ágaim közt fészket rejtek, kisfiókák benne kelnek. Mi az? 

fa 

Kicsi fején nagy kalap, kuporog a fa alatt. Mi az? 

gomba 

 

4. Az erdő nem csak otthont ad a növényeknek és állatoknak, hanem mi emberek is hasznosítjuk az értékeit. 

Mit ad nekünk az erdő? Írj 3 olyan dolgot/tárgyat, amit az erdeinknek köszönhetünk. (3 pont) 

Például: 

1. gyümölcsöket, gombákat, amit megehetünk 

2. faanyagot bútorokhoz, építkezéshez 

3. tűzifát 

 

5. Mint azt ti is tudjátok, az erdő különböző szintekre tagolódik. Írj 2-2 ott lakó állatot a különböző szintekhez.  

(8 pont) 

Talajszint: például: földigiliszta, vakond 

Avarszint: például: sün, erdei sikló 

Cserjeszint: például: énekes madarak, őz, róka 

Lombkoronaszint: például: nagy fakopáncs, vörös mókus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Keresd meg a levelekhez tartozó termést és írd le a fa nevét. (6 pont) 

1.   a.  

2.   b.  

 

   

3.   c.   

 



1. – b, tölgyfa 

2. – c, bükkfa 

3. – a, vadgeszetenye 

 

+ feladat: itt a jó idő, kiránduljatok sokat , ha pedig esősebbre fordul az idő, nézzétek meg az Amiről a fák 

suttognak című magyar természetfilmet, aminek egy részét a Bükkben forgatták. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoQIuyuEHGw 
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