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Hasznos tanácsok:
- 45 percig dolgozhatsz!
- Ceruzával írj!
- Figyelj az utasítás pontos végrehajtására!
- Ügyelj a szép külalakra, a helyesírásra!
- Ellenőrizd a munkád!

Jó versenyzést kívánunk!


Gyenesdiás, 2018. május 3.

Séta a réten
A rét kifejezés eredetileg vizenyős, füves területet jelölt, ma már tágabban értelmezzük: általában
embertől kevésbé háborgatott területre gondolunk, ahol a maguk örömére nyílnak a vadvirágok.
Fás szárú növények természetesen nemcsak az erdőben nőnek, hanem a réten is, csak nem olyan sűrűn,
hogy erdőt alkossanak. Az első „honfoglalók” közé tartozik a fehér virágú kökény, a vadrózsa és a
galagonya. Szívós, napfénykedvelő bokrokról van szó, melyek ott telepszenek meg, ahol megtalálják a
nekik kedvező életfeltételeket, függetlenül attól, hogy alföld-e ez vagy hegyvidék.
A vadkörte szereti a magányt, a szabad tereket, ezért erdőt nem alkot. Lassan nő, kemény fája ellenáll
az időnek, s amellett, hogy árnyékában hűsölhetünk, ősszel érő édes körtéi enyhítik éhünket.
A nedves rét növényfajai, a mocsári zsurló, a réti sás, a piros árvacsalán levelei között kutatva sok madár
talál magának itt eleséget: a fehér gólya, a fürj, a sárga billegető.
Nemcsak a madarak húznak hasznot a rét növényeiből, de az ember is.
Itt van például az a kéken virágzó lágyszárú, melynek pörkölt gyökeréből
készített italt talán már ti is ittatok. A növény a katángkóró, az ital a
cikóriakávé. A valódi babkávétól – melyet a felnőttek isznak – eltérően
a cikóriakávé éppen fordított hatású: kellemes, nyugtató reggeli ital.
Hozzátartozik az alföldi rét képéhez az akár 3 méterre is megnövő, sárga
virágú szöszös ökörfarkkóró. Nagy, bolyhos leveleit, mintha vastag, zöld bársonyból szabták
volna. Jellegzetesek a héjakútmácsonya szúrós virágzatot hordozó kétméteres szárai,
melyeket sok kis énekesmadár használ kilátónak.
Ezeken és sok más jól mézelő növényen nagy lakomát csapnak a rovarok. Közöttük is
legszembetűnőbbek a lepkék. Nagy előszeretettel látogatják például a bogáncsmezőket. Ezeket a szúrós
növényeket a legelésző állatok is elkerülik, így vígan tenyésznek. Az ember semmibe veszi őket, irtja, ahol
teheti. Ami nekünk átok, az sok lepkének
az édent jelenti. Van is egy olyan lepkénk,
melynek még a nevében is benne van
kedvenc növénye: a bogáncslepke. Számos
védett lepkéink egyike a trópusi
megjelenésű fecskefarkú lepke. Szintén
védett, és egy kicsit hasonlít hozzá a
kardoslepke. A nappali pávaszem egyik
legpompásabb nappali lepkénk.
Nemcsak a madarak vonulnak, hanem némelyik lepkefaj is.
Egyikük az Atalanta-, más néven admirálislepke.
Persze a rovarok sem élnek teljesen háborítatlanul. Vadászik rájuk a fürge gyík és a homoki gyík is. Őket
viszont a rézsikló eszi meg, ha nem vigyáznak magukra. A rézsikló más különlegességgel is meglep
minket. Nem tojásokkal szaporodik, hanem utódait már elevenen szüli meg.
A fűszálakat a sáskák is fogyasztják. Sokan a növényevő sáskákat összetévesztik az általában ragadozó
szöcskékkel. Könnyű a két társaságot megkülönböztetni egymástól. A sáskák csápja
általában nem ér túl a test felén, míg a szöcskék „antennái” annál jóval hosszabbak. A zöld
lombszöcske élénkzöld színe jól belesimul a friss fű zöldjébe.
A barna ásóbékának nincs mitől tartania, őrá nem vadászik a rézsikló. Ezt a békát legföljebb éjszaka
pillanthatjuk meg, mivel csak ilyenkor aktív. A hajnal közeledtével hátsó lábán lévő ásókarmával tolva
beássa magát a puha talajba. Megjelenésében kicsit hasonlít a barna varangyhoz, azonban csak neki van.
Magyarország növény- és állatvilága c. könyv alapján

1. Írd ki a szövegből a megfelelő csoportba a fás szárú növényeket!
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fa: _______________________________________________________________________
bokor: ____________________________________________________________________
2. Mi a közös a bokrokban? Keresd meg, és húzd alá a kérdésre válaszoló mondatot a szövegben!
3. Melyik növényre jellemző? Írd a megfelelő számot a növény neve után!
1. madárkilátó

2. fehér virágú cserje

5. három méteresre is nőhet
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3. kék virágú lágyszárú

6. szúrós növény, lepkék kedvence és névadója

4. szereti a magányt
7. sárga virágú

8. cikóriakávét készítenek belőle

9. kétméteres szára van

10. a nedves rét növénye

kökény: ________________

vadkörte:______________

mocsári zsurló:____________

katángkóró:_____________

ökörfarkkóró:___________

héjakútmácsonya:_________

bogáncs:_______________
4. Készíts háromtagú táplálékláncot a szöveg alapján!
___________________ →
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_________________________

→

____________________

5. Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások után a megfelelő betűt!


A vadkörte erdőalkotó fa.

_____



A galagonya az alföldön és a hegyvidéken is megél.

_____



A katángkóró szárából készül a cikóriakávé.

_____



A bogáncslepke védett lepkénk.

_____



Az Atlanti lepke másik neve: admirálislepke

_____



A rézsikló tojásokkal szaporodik.

_____



A sáskák is fogyasztják a fűszálakat.

_____



A szöcskék csápja hosszabb a sáskákénál.

_____



A barna ásóbéka éjszaka aktív.

_____



A szöcskék ragadozó állatok.

_____

6. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. Az egyik legpompásabb nappali lepkénk, a nappali …
2. Éjszakai állat, hajnalban a talajba ássa
magát.
3. Ezt a növényt a legelésző állatok sem
kedvelik.
4. Sokan összetévesztik a szöcskével.
5. Egyik védett lepkénk.
6. Eredetileg vizenyős, füves területet
jelölt.
Megfejtés: _________________

10/

8/

Tudod-e melyik növény népies neve ez? Írd a vonalra! ______________________
7. A szövegben 2 növény és 2 állat képét látod. Húzd alá a szövegben kék színessel, mely élőlények ezek!
4/

Gyere és
fedezd fel a
Somogyszobi
kincses erdőt!

Fenntartó:

:

1.

Válaszolj a kérdésekre röviden!

7/

Melyik településen található a kincses erdő?

___________________________

Hány forinttól lehet igényelni a Mini erdei móka csomagot?

___________________________

Hány napos programokat ajánlanak az Erdei Iskolában?

___________________________

Hány programcsomag közül választhatunk?

___________________________

Kiknek ajánlják a Mini erdei móka programcsomagot?

___________________________

2.

Húzd alá a plakáton az Erdei Iskola elérhetőségeit!

3.

Húzd át azokat a programokat, melyek nem szerepelnek a kínálatban!

3/

10/

kézműves foglalkozás, kerékpártúra,

tanösvény túra,

lovasfogatozás,

langalló sütés,

éjszakai vadles,

gyalogtúra,

nyomolvasás,

lovaglás,

4.

íjászat,

Hol található? Melyik helyszínre jellemző? Írd a megfelelő számokat a helyszínek után!
Vadaspark: ________________________________________________________
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Vackor erdei ösvény: ________________________________________________
Majorság: __________________________________________________________
Erdei Iskolai Tanösvény: ______________________________________________
Vackor Pihenőház: ___________________________________________________
1. nagyvadfajok

2. erdő növényei

3. játszótér

4. 6 km hosszú

5. bográcsozás

6. háziállatok

7. sátorozás

8. 250 m hosszú

9. erdő állatai

10. dísztó

5.

Karikázd be a helyes válaszokat!
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Melyik csomagot ajánlják óvodások számára?
Süldő

Makk Marci

Mini

Manó

Melyik programcsomagok választásakor nem kell az erdei iskolában aludni?
Manó

Varázslatos erdő

Mini erdei móka

Süldő

Ki az erdei iskola fenntartója?
Somogyszob

Vackor Pihenőház

Mocz és Társa Magánerdészet Kft

Vadaspark

Milyen eszközre van szükség a választható tájékozódási programhoz?
okostelefon

térkép

GPS

kerékpár

Milyen éjszakai programokon vehetünk részt?
vadles

túra

bátorságpróba

gyógynövényismeret

Kiket várnak az Erdei Iskolába?
erdészeket

családokat

óvodásokat

iskolásokat

