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       Tavaszköszöntő 2021. 

1. feladatlap – Tavaszi zsongás a természetben 

„Jó, hogy látlak hóvirág 

Megkérdezem tőled 

Mi hírt hoztál? Mit üzensz 

erdőnek, mezőnek? 

 

Szedd a szárnyad szaporán 

vidd a hírt madárka 

Útra kelt már a tavasz 

itt lesz nemsokára.” 

Zelk Zoltán - Hóvirág 

 

1. A tavasz közeledtét jelzik, mikor a koratavaszi virágok bontogatni kezdik szirmaikat. A 

Duna-menti ártéri ligeterdőkben nyílik a hófehér kikeleti hóvirág és a kékes-lilás színekben 

pompázó ligeti csillagvirág.  

Ezek a növények nem csak a beporzásban kérnek segítséget az állatoktól, hanem magjaik 

terjesztésében is. 

Hogyan veszi rá a kikeleti hóvirág és a ligeti csillagvirág a hangyákat arra, hogy segítsenek a 

magjaik terjesztésében? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(segítség: Két víz köze 2021. téli számában: https://www.knp.hu/uploads/2021/01/ket-viz-21-

tel-vegleges-25124432.pdf) 

2. Sok esetben nehéz megállni, hogy a szépséges virágokat leszedjük és magunkkal vigyük, 

így csempészve be a kikelet hangulatát a lakásba. Ezzel azonban sok kárt okozhatunk.  

Képzeljétek el, hogy szép, kikeleti hóvirágok vagytok. Írjatok egy szívhez szóló üzenetet az 

embereknek, hogy miért ne szedjenek le benneteket. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Egészítsétek ki a szöveget a megadott szavakkal! 

költ, mélyedésben, tojó, szülő, legelők, fészekhagyók, etetésről, talajon, Zsuzsanna, tojást 

A pacsirta a tavasz hírnöke. A néphagyomány szerint, ha ……………. napján (február 19.) 

megszólal a pacsirta, akkor a tavasz hamarosan beköszönt.  

A mezei pacsirta a nyílt pusztaságok, szántók, ……….. madara. Fészkelése a többi pacsirtához 

hasonlóan a ………… történik. A hím és a …………. közösen alakítja ki a fészek helyét a talaj 

egy természetes……………, amit a tojó apró növényi részekkel bélel ki. 4-6 ………. rak, 

melyeken csak ő kotlik. A fiókák etetéséből mindkét ………… kiveszi a részét. A 

fiókák…………….., azaz még azelőtt, hogy röpülni tudnának, elhagyják a fészket, de annak 

közelében tartózkodnak. Ez idő alatt még a szülők gondoskodnak az……….. Évente kétszer, 

ritkán háromszor is…….. 

 

4. Készítsetek egy ízletes, vicces étlapot mezei pacsirták számára!  

 

 

 

 

 

 

 

5. A nagy tavaszi zsongásban összekeveredtek a betűk! A leírások alapján bogozd ki, melyik 

állat nevét rejtik az összekevert betűk. 

a, Nádi énekesmadár, Földközi-tenger vidékén tölti a telet, akár már februárban is 

visszaérkezhet Magyarországra. 

KESITLEMÜLEFÜ  Megoldás: _______________________________ 

b, Emlős, barna színű a bundája, január végi-februári nászidőszakát pacsmagolásnak hívjuk. 

Legfőbb tápláléka a halak és a vízi rovarok, de békákat sem veti meg. 

RAVID   Megoldás: _______________________________ 

c, Februárban már a tojásokon, az akár 2,5-3 méter átmérőjű és magasságú fészekben. A hím 

és a tojó felváltva kotlik. Kedvenc csemegéje a halak. Szárnyfesztávolsága akár 220-230 cm 

is lehet. 

SSATIRÉ   Megoldás: _______________________________ 

d, Védett rovarunk. A telet padlásterekben, farakások között, farepedésekben, kifejlett 

állapotban (imágóként) tölti. Nevét jellegzetes színéről kapta. 

KELEPROMCIT  Megoldás: _______________________________ 

Valami 

finomat kérek! 
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6. A Kiskunságban télen és kora tavasszal is több ezres vadlúd csapatokat lehet látni. 

Táplálkozni főleg mezőgazdasági területekre járnak, inni, pihenni és éjszakázni vizes 

élőhelyeket keresnek fel. A nálunk telelő ludak nagy része Európa és Eurázsia északi régióin 

fészkel.  

 

Ismerd meg a ludakat! Párosítsd össze a leírást a megfelelő lúddal! 

(segítség: Két víz köze 2021. téli számában: https://www.knp.hu/uploads/2021/01/ket-viz-21-

tel-vegleges-25124432.pdf) 

 

1. Hazánkban fészkelő.  

2. Lába narancssárga, begye, mellkasa 

fekete csíkos, a csőre felett pedig fehér 

hóka figyelhető meg. 

3. Az öreg madaraknak sárga gyűrű látható 

a szemük körül. 

4. Korábbi neve vetési lúd. 

5. Fokozottan védett. Jellegzetes színezete 

miatt a legkönnyebb észre venni a 

többezres libacsapatokban. 

6. A legsötétebb vadliba, nyaka és feje 

szinte teljesen fekete. 

7. Arcát fehér, feje tetejét és nyakát pedig 

fekete tollak borítják. 

8. Lába rózsaszín, csőre pisze. Egyik 

legritkábban előforduló lúd. 

A, Rövidcsörű lúd 

B, Apácalúd 

 

 

C, Vörösnyakú lúd 

 

D, Örvös lúd  

E, Kis lilik 

 

 

F, Tundralúd 

 

G, Nagy lilik  

 

H, Nyári lúd 

 

Megfejtés:___________________________________________________________________ 

 

Megoldólap: https://forms.gle/1VMbVtkDYwGoenn59 
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