III. Cserháti Csatangoló - 2. forduló
Általános iskola - Alsó tagozat
Beküldési határidő: 2019. március 20. (szerda)

I. feladat: Vadon élő állatok a Cserhátban
1.

Madaraink egy része állandóan velünk él, mások ősszel melegebb tájakra vonulnak. Az alábbi
felsorolás mellé írd oda, melyik csoport tartalmazza az állandó madarainkat és melyik csoport a délre
vonuló madarainkat

Meggyvágó, kékcinege, vörösbegy, szajkó, szarka………………………………………
Sárgarigó, fülemüle, daru, gyurgyalag, kerti rozsdafarkú..……….……………………..
2.

Téli madáretetőinken milyen (állandó vagy téli vendég) madárfajokat láthatunk?
Sorolj fel az 1. kérdésben szereplő madarakon kívül maximum hatot!

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.

Milyen élelmet szabad kirakni a téli madáretetőkre? Húzd alá a helyes válaszokat!

Főtt sótlan szalonna, száraz kenyér, alma, friss kenyér vagy zsömle, napraforgómag, szemes
kukorica, főtt sárgarépa, sütemény maradékok, köles
4.

A kakukk április végén érkezik hozzánk. Június végén elhallgat, szeptemberben el is távozik. Hangja
közismert, röptében hasonlít a karvalyra. Fészekparazita madár, ugyanis más madarak fészkébe
tojja tojásait, amit az anyamadár (gazdamadár) kis is költ. A mi vidékünkön melyek a leggyakoribb
gazdamadarai? Maximum hármat sorolj fel!

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

5.

A fekete harkály a nagyobb kiterjedésű bükkösök, tölgyesek, hegylábi erdők lakója. Rikkantása
messzire hangzik, dobolással is felhívja magára a figyelmet.
Karikázd be, melyik sor alkalmas a jellemzésére!
a) kis termetű, szénfekete, fejtetején narancssárga folt van, odúja kicsi, szabályos kör, dobolása éles
b) varjú nagyságú, fejtetején piros „sapka” látható, odúja nagy, ovális alakú, dobolása hangos
c) közepes termetű, fekete színű, fehér sávokkal a hátán, fejebúbja vörös, dobolása erőteljes, gyors

6.

Egy állat bemutatkozik: Föld alatt élek és szaporodom, ez az én váram. 6 0-90 cm hosszúságúra növök.
Súlyom változó, attól is függ, mennyi táplálékot tudok lenyomni torkomon téli pihenés előtt. Nem vagyok
válogatós. Kölykeim is csíkosak, rakoncátlanok, borzalom, ami tavasszal-nyáron otthon fogad. Sajnos,
engem vadászhatnak is, aminek nem igazán örülök.
Ki vagyok én? Írd ide a nevemet! .…………………………………………………………………….
Hogy nevezik a lakhelyem? ……………………..………………………………………………..

1

7. Egy állat bemutatkozik: Nem csak az erdőkben, de a lakott településeken is előfordulok. Vonzódom a
diófákhoz, mogyoróbokrokhoz. Fészkemet nyáron a fák tetejére rakom, de odvas fát keresek téli
menedéknek. Szívesen légtornászom az ágak hegyén, ebben lompos farkam is segítségemre van.
Ki vagyok én? …………………………………………………………………………………………………………
Írjatok egy mese címet, amiben szerepelek!.................................................................................................

8. Tavasszal nagy a sürgés - forgás a madaraknál. A fészekrakás, költés, a fiókák nevelése sok
feladatot ró a szülőkre. Az alábbi madarak közül az egyik nem odúban fészkel, hanem
bokorban. Karikázd be melyik ez a madár?
a) széncinege
b) nagy fakopáncs
c) fekete rigó
d) kerti rozsdafarkú
9. Melyik a legnagyobb termetű énekesmadarunk?
a) Mi a neve? ………..…………………………………………………………………………..
b) Írjatok 2 olyan települést, melynek nevében szerepel? …………………………………

………………………………………………………………………………………
10. Tavasszal az erdőt, mezőt járva egyre több állattal találkozhatunk. Melyik az az állat, amivel nem
találkozhatunk, mert sajnos már eltűnt a Cserhátból?

a) vaddisznó
b) ürge
c) mezei nyúl
d) muflon
11. Az alábbi állatok kicsinyét elrejtettük egy betűhálóban. Keresd ki a hálóból és írd az anya neve mellé
a kicsinyét! Jelöld a hálóban is a megtalált szót!
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Elérhető pontszám: 30 pont
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II. feladat: Írjatok le 5 olyan közmondást vagy szólásmondást, melyben állat szerepel
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Elérhető pontszám: 5 pont
III. feladat: Anagrammák - Írjátok a vonalra az elrejtett madár nevét
1)

fonák csap

…………………………………………...

2)

más nyár

…………………………………………...

3)

deli köz

…………………………………………...

4)

lövő üst

.…………………………………………..

5)

boglyas füle

…………………………………………...

Elérhető pontszám: 5 pont

Beküldési határidő: 2019. március 20, szerda
A határidő után beérkezett megfejtéseket nem fogadjuk el, az adott csapat erre a fordulóra 0 pontot kap,
de folytathatja a versenyt.

Kérjük a megoldásokra a csapat nevét és korcsoportját ne feledjétek ráírni!
A megoldásokat az info@cserhatnaturpark.hu vagy a cserhatnaturpark@gmail.com e-mail-címre
kérjük elküldeni, de postán illetve személyesen is el lehet küldeni a következő címre:
CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
3176 HOLLÓKŐ, KOSSUTH ÚT 46.
Bármilyen kérdéssel keressetek bátran!
ISPÁNNÉ PÉTER ÉVA
info@cserhatnaturpark.hu;
Tel/ Fax: 32/379-273
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cserhatnaturpark@gmail.com
Mobil: 06 30/289-1946

