KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

XIV. „ŐSZIRÓZSA” TERMÉSZETVÉDELMI
VETÉLKEDŐ

2017

Feladatlap
Kedves Versenyzők!
Szeretettel köszöntünk benneteket az idei - már 14. - Őszirózsa
Természetvédelmi Vetélkedő I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny
elnevezését a Dévaványa környéki, szikes puszták ősszel jellemző, védett
növényéről, a réti őszirózsáról kapta.
Elsőként Ti is válasszatok egy frappáns, ötletes csapat nevet, melyért
plusz pont is kapható. Az első forduló során az alábbi feladatlapot kell minél
pontosabban kitöltenetek és közben utána járni és olvasni sok mindennek.
Élvezetes és eredményes csapatmunkát kíván a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság Réhelyi Látogatóközpontja! Visszaküldendő: rehely@kmnp.hu email vagy postai úton a Réhelyi Látogatóközpont, 5510 Dévaványa, Réhely
címre. Beküldési határidő: 2017. április 10.

Iskola neve, címe:

Kapcsolattartó pedagógus/felkészítő neve, elérhetősége:

Választott csapatnév:

Csapattagok neve, osztálya:

1. Találd ki melyik három, hazánkban is költő madárfajt rejtik a sorok. A számok

alapján írd tulajdonságaikat a megfelelő fajhoz.

1. védelmét LIFE program keretében is végezték
2. a verébalakúak pintyféléihez tartozik
3. természetvédelmi értéke: 500.000,-Ft
4. megtalálható az 50 Ft-os hátoldalán
5. legtöbbször kis csapatokban járnak
6. a faj nevében szerepel a hím példányok színe
7. a ragadozó madarak kisebb képviselői
8. 2009-ben az év madara volt
9. jellegzetes csilingelő hangjuk van
10. őseink szent madara volt
11. főleg sáskákkal, nagy testű rovarokkal, lepkékkel táplálkoznak
12. kedvenc tápláléka az ürge
13. főként magevő madár
14. nagyobb testű, gyors ragadozó madarunk
15. jellegzetes fejszíne: piros-fehér-fekete sávozású
16. tojásai halványkék alapon barnásan pöttyözöttek
17. természetvédelmi értéke: 1.000.000 Ft
18. gyakoribb rokonához hasonlóan „szitál” a levegőben
19. elhagyott varjú vagy szarka fészkekben költ
20. madáretetőink gyakori téli vendége
A.:……………………………………………………………………………….. a madár neve.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.:………………………………………………………………………………… a madár neve.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C:…………………………………………………………………………………… a madár neve.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2./a. Sorolj fel 10-10, a környezetedben élő fát és cserjét!/ Pontos faj-és latin név/
FÁK:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CSERJÉK:………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2./b. Válaszd ki belőlük és rajzold le azt, amelyik a kedvenced!

3. A tengelic az év madara. Írd a tulajdonságai mellé ha igaz /I/ vagy ha hamis /H/
az állítás.
fészekalját általában 5 tojás alkotja
nevét jellegzetes hangjáról kapta
pintyféle madár
a veréb alkatúakhoz soroljuk
téli vendégeink közt gyakran látható
elhagyott nádi madarak fészkében költ
mintázata karvalyhoz hasonló
télen melegebb éghajlatú területekre vonul
jellemző színei: fehér-fekete-piros-sárga
fészekparazita
fő táplálékát a szőrös hernyók adják
fészkét a bokrok ágai közt rejti el

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

Ráismersz-e a másik madárra? Nevezd meg:…………………………………………………

4./a. A teakeverékbe milyen gyógynövények kerülhettek? Megtudod, ha megfelelő
sorrendbe rakod a betűket!
KICCAARKF

…………………………………………………………………….

LLIKAMA

…………………………………………………………………………

SHRÁ

………………………………………………………………………..

NÁLSCA

…………………………………………………………………………

RTOMŰCFI

………………………………………………………………………..

TENAM

………………………………………………………………………..

4./b. Válaszd ki a felsoroltakból, hogy szerinted a fenti teakeverék mire használható
a leghatásosabban?
1. hasfájás, székrekedés

2. tavaszi salaktalanítás, tisztítás

3. szívgyengeség

4. zúzódás, törés

5. Tervezz egy matricát, mely az élővilág védelmére hívja fel a figyelmet!

6. Az ember a környezetében élő állatokról nagyon sok növényt nevezett el. Nézz utána
és próbáld az állatok nevét beírni ahhoz a szóhoz, amelyikkel együtt egy létező növény
nevét kapod!

KUTYA, MACSKA, VARJÚ, KECSKE, EGÉR, GÓLYA, VIDRA, MÉTELY, MEDVE, NYÚL,
SZARVAS, GILISZTA, DISZNÓ, BÁRÁNY, SÜN, KÍGYÓ, LEPKE, ŐZ, RUCA , SZARKA,
HÉJA, SZAMÁR, LIBA, TYÚK, HERNYÓ, LÚD, TIK, FECSKE, BÉKA, RÓKA, FARKAS,
KAKUK, KAKAS, NADÁLY, PÓK, GYÍK, GALAMB, PACSIRTA, POLOSKA, GÍM,

.........................VÉSZ,.......................HERE,..............................TÖVIS,...............
...............BENGE,........................FŰ,..............................BEGY,..............................FŰ,
..................FŰ,....................RÁGÓ,......................HÍR,.................FARKFŰ,.............FŰ,
.................HAGYMA,..................ÁRNYÉK,.............TŐ,...............BANGÓ,..........SZEM,
.................MANDIKÓ,................PÁZSIT,.............HÚR,..............SÁS,...............FŰ,.......
..............ALMA,...........KONTY,...............TÁRNICS,...............GOMBA,...............HÚR,
………………SZEG,.................ÖRÖM,................PARÉJ,............TÖK,...................SZISZ,
…………………………ŰZŐVARÁDICS,................KÚTMÁCSONYA,..................LÁBGOMBA,
……………..PÁFRÁNY,..................LÁB,.......................TÖVIS,.......................PIMPÓ,……
…………………………PARÉJ

