
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. 

Írd le a madarak nevét és jelöld x-el azokat, amelyek nem töltik itthon a telet. A képek nem 

méretarányosak!  

(A képek forrása a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapja, www.mme.hu) (16 pont) 

 

egerészölyv  

 

tengelic  

 

fehér gólya X 
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nagy fakopáncs  

 

kék cinege  

 

molnárfecske X 

 

búbos banka X 

 

fekete rigó  

 

2. Most jó idő van, mégis gondoljunk egy kicsit a télre. Télen nagyon sokan etetik a madarakat, azonban 

nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Egészítsd ki a mondatokat! (9 pont) 

Hazánkban az etetési időszak a fagyok kezdetétől azok megszűnéséig tart. 

Ha egyszer elkezdtük az etetést, akkor nem szabad abbahagyni tavaszig! 

Az etetőbe kerülhet például napraforgó mag, dió, gyümölcsök, sótlan, fűszerezés nélküli zsiradék. 



A kenyér és pékáru adása tilos. 

Sózott magvakkal, vagy sózott zsiradékkal az etetés szintén tilos. 

Ne csak élelemről, hanem vízről is gondoskodjunk. 

 

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

értékeit. Mit ad nekünk az erdő? Írj 5 olyan dolgot/tárgyat, amit az erdeinknek köszönhetünk. (5 pont) 

1. gyümölcsök, gombák 

2. faanyag építkezéshez, bútorgyártáshoz 

3. tűzifa 

4. papírgyártás alapanyaga 

5. pihenés, kikapcsolódás 

 

4. Növények neveit rejtik a feladványok, fejtsd meg őket. (3 pont) 

1.   kökény  

2.   bükk 

3.   eperfa 

 

 

5. Az erdő éjjel és nappal is nagyon aktív, keresd meg az állatok helyét a képen! Írd a kép alá az 

összetartozó számokat és betűket, nevezd meg az állatokat is! (20 pont) 



 

1. G borz  

2. C fürgegyík 

3. K sün 

4. H pele 

5. I bagoly 



6. E vakond 

7. J denevér 

8. B gubacsdarázs 

9. F szú 

10. A széncinge 

 

6. Keresd meg a levelekhez tartozó termést és írd le a fa nevét! (10 pont) 

1.   a.   

2.   b.  

 

   



3.   c. 

  

4.    d.  

5.    e.   

1. – b, tölgy 

2. – c, bükk 

3. – e, vadgesztenye 

4. – a, juhar 

5. – d, gyertyán  



+ 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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