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Köszöntünk Márokpapin, a Beregi-Tiszahát területén található Csiperke Erdei Iskolában, melyet az 1986-
ban megalakult E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület hozott létre. Az Erdei Iskola eredeti 
épülete 1896-ban épült, melyet száz évvel később 1996-ban vásároltunk meg. A ház keleti része megőrizte 
eredeti arcát, de a táborhoz és a gyerekek igényéhez alkalmazkodva tovább bővítettük az épületet.
2005-ben erdei iskola programunk megkapta a „Minősített Erdei Iskola Szolgáltató” címet, melyet az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Erdei Iskola Érdek-
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1.   Honnan kapta az erdei iskola a Csiperke nevet?

…………………………………………………………………………………………………

2.   Írj 5 példát a tábor szabályzatából!

…………………………………………………………………………………………………

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

3.   Mit vigyél magaddal a túrára?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4.   Csoportalakító játék 
Sok szó és fogalom kötődött háziállatainkhoz és tartásukhoz. Sajnos ezek egy része kezd 

feledésbe merülni.   A táblázat kitöltésével elevenítsd fel ezeket a kifejezéseket! 

Én a …………………………. kártyát húztam.

ló szarvasmarha sertés juh baromfi

Hím 

Nőstény 

Fiatal 

Ivartalanított

Csoport 

Pásztor

Magyar fajtái

Az erdei iskola dátuma: ……….év, …………………hónap, ……….nap
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10. Jelenlegi időjárás                                                     

1.  Jelenleg milyen felhőket látsz az égen? ………………

2.  Rajzold le!

3.  Észlelsz-e valamilyen csapadékot?  ……………………

4.  Melyik égtáj felől fúj a szél? ……………………………

5.  Becsüld meg, milyen a szélerősség! ……………………

5.  Írd le, milyen háziállatokkal találkoztál az erdei iskolában, 
és húzd alá a kérődzőket.

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

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

6.  Melyik tájvédelmi körzetben vagyunk?

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

7.  Melyik évben alapították a Tájvédelmi Körzetet?

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

8.  Hány hektár a területe, és ebből mennyi fokozottan védett?

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

9.  Hogyan viselkedjünk a kiránduláson?
Magyarázd meg a Csiperke Tanösvény 1. tábláján látható piktogramokat! 

A túra folyamán……………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
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                                                                                                                             Segédlet

1805-ben Beaufort 12 kategóriából álló tapasztalati skálát állított fel a szélsebesség meghatározására. 
A szél erősségét a szél által kiváltott természeti jelenségek alapján osztályozta.  A meteorológiá-
ban a szélsebességet általában m/s-ban (méter/secundum), a köznapi életben inkább km/h-ban 
(kilométer/óra) mérjük. 1 m/s = 3,6 km/óra
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  Teljes szélcsend. A füst egyenesen száll, a falevél sem mozdul.

Erős szél. A nagyobb ágak mozognak. Egyes levelek elszakadnak. A zászló 
vízszintesen mozog.

Mérsékelt szél. A fák vékony gallyai mozognak, a zászló erősen lobog.

Gyenge szél. A fák leveleit erősen rázza, a levelek susogása hallható, a  zász-
lót lobogtatja.

  Könnyű szellő. A füst erősen ingadozik, a szellő a fák leveleit mozgatja.

  Alig érezhető szellő. A füst gyengén ingadozik, egyes falevelek rezegnek.

Élénk szél. A fák kisebb ágait mozgatja, zúg.  A zászló majdnem vízszintesen
lobog.

Igen erős szél. A gyenge fatörzsek hajlanak, a kis gallyak letörnek, a levelek 
leszakadnak, a zászló elszakad.
Viharos szél. Az erősebb fák törzse hajladozik, a nagyobb ágak is letörnek.

Vihar. A gyenge fák kitörnek, a tetőcserepek lesodródnak.

Szélvész. Nagyobb fákat tör, tetőt bont.

Orkán. Erdőt tarol.

Tornádó. Erős pusztítás.
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A felhőzet mennyisége
A felhőzet mennyiségén azt a mérőszámot értjük, amely az adott pontról észlelhető, a teljes égbolt felhők 
általi fedettségét jelzi. Mértékegysége a nyolcad (okta). Felhőtlen égboltról akkor beszélünk, amikor egyet-
len felhő sem látszik az égbolton. Derült égboltnál ez a jelzőszám 0 okta, teljesen borultnál 8 okta.

Derült égbolt (0 okta, SKC) - Az égbolton az összfelhőzet mennyisége nem éri el az 1 oktát. Ez nem 
azt jelenti, hogy nincs egyetlen felhő sem az égbolton, hanem azt, hogy a mennyisége csekély.

Gyengén felhős (1-2 okta, FEW) - Az égbolt 1-2 nyolcad részét fedi a felhőzet.

Közepesen felhős (3-4 okta, SCT) - Az égbolt 3-4 nyolcad részét fedi felhőzet.

Borult (8 okta, OVC) -Teljes a felhőfedettség, az ég kékje sehol sem látszik.

Erősen felhős (5-7 okta, BKN) - Az égbolt 5-7 nyolcad részét fedi felhőzet.  

A 12-fokú Beaufort-szélskála:
           km/h                                                 A szél hatása szárazföldön

Segédlet
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11.  Készíts feljegyzéseket a heti időjárásról!

IDŐJÁRÁSI NAPLÓ

12.   Hulladékgazdálkodás a táborban
1. Ti is biztos hallottatok olyan felszólítást a környezetetekben, hogy ne szemetelj! 
Ebből is látszik, hogy a hulladékkérdés sok embert foglalkoztat, azonban a probléma                                    
orvoslása nem a szemetelésnél kezdődik és nem is ebben merül ki.
a,   Magyarázd meg az alábbi fogalmakat!

Megelőzés: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Újrahasznosítás: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Lerakás: ………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………

Újrahasználat: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Égetés: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Szelektív gyűjtés: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

b,  Állítsd sorba - sorszámozva - a fenti fogalmakat aszerint, hogy milyen sorrendben  
     kell érvényesülniük a hulladékgazdálkodásban!

c,   Írj rá példát, te hogyan tudod ezeket alkalmazni a mindennapi életedben!

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
2)  Mit nevezünk komposztálásnak? Karikázd be a helyes megoldást!

      a,  A szerves hulladékok visszajuttatása a természetbe, amely során humusz  keletkezik

      b, A veszélyes hulladékok újra felhasználása

      c,  A vizek öntisztulási folyamata

13.  „A legkörnyezetbarátabb energia a meg nem termelt energia”
Írj sok-sok példát arra, hogy az erdei iskolában hogyan tudsz takarékoskodni a vízzel  és az 
energiával!

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
14.   Megújuló energia alkalmazása a táborban
1.  Kösd össze az állításokat a fogalmakkal!

2.  Becsüld meg, hány m2 napkollektor és napelem segíti az erdei iskola energiatermelését!

Napkollektor:………………. m2                                                                    Napcella: ……………………… m2

3.  Mérd meg, a hét folyamán hány órára sikerült a Napot energiatermelő munkára  fogni!

a,   Napsütéses órák száma:    1. nap: ………… óra                                  2. nap: ………… óra 

                                                        3. nap: ………… óra                                  4. nap: ………… óra

                                                        5. nap: ………… óra                                  napi átlag: ……..óra

b,  A hét során a napsütés időtartamának megfelelően ………… órát dolgozott  a napkollektor és a 

      napelem a tábor energiaellátásában.

c,  Olvasd le a digitális kijelzőről, a hét során mennyi kw-ot termel a  napelem: …………kw

d,  Számold ki, napsütésben hány kw áramot termel egy óra alatt a  napelem!  …………kw

A Nap fényenergiáját hőenergiává átalakító berendezés.
Megújuló energiaforrás.

Elektromos áram termelésére használják.
Legtöbbször víz melegítésére használják. 

Napelemnek is nevezik.

Napkollektor Napcella
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16.   A csillagos ég
1.  Mit nevezünk fényszennyezésnek?
      a,  A fényszennyezés az, ha a levegőt úgy elszennyezzük, hogy nem jut át rajta a  Nap sugárzása.
      b,  Fényszennyezésnek nevezzük az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal  történő fölösleges, 
           energiapazarló és környezetkárosító megvilágítását.
      c,  A fényszennyezés az, amikor kellemetlen színű fénnyel világítjuk meg a   tárgyakat és az élőlé-  
           nyeket.
2.  Rajzolj le 6 csillagképet!

15.   Mit láttunk, merre járunk?
 - A térképen rajzold be az aznapi túra útvonalát!
 - Az általad választott színekkel jelöld be az alábbi
 területeket!
    A           -ban jelöld a színeket! 

                        erdő

                         rét

                         szántó 

                         vizes élőhely

                         csatornahálózat

e,  Ha a szobákat 20 w-os kompakt izzókkal világítjuk meg, hány órát  tudunk a  napcella által 
termelt energiával világítani.

Izzók száma: ………db,  világítás időtartama: ……………. (óra, perc).

3.   A Nap fénye hány perc alatt éri el a Földet? ……………………………………………………
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kocsányos tölgyvadkörte 

17.   Az éjszaka hangja   Az éjjeli túrán milyen állatokat hallottunk?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4.   Mely csillag van a Nap után a Földhöz  a legközelebb?   ………………………………………

5.   Az éjszakai túra idején milyen hullócsillag raj tagjait lehet a leggyakrabban látni?

    ………………………………………………………………………………………………

A környék jellegzetes arcát a fás legelők adják, melyeknek kis kiterjedésük ellenére különle-
ges szerep jut a biológiai sokféleség megőrzésében. Ennek elsődleges oka éppen átmeneti 
jellegükből adódik, ugyanis ezek se nem erdők, se nem legelők, hanem ezek együtt élő keverékei. 
Hajdanában erdő borította a folyókkal átszőtt környéket, azonban az állattartás megjele-
nésével legelőkre és szántóföldekre volt szükségük az itt letelepedett embereknek. Így az 
erdők egy részét kivágták, a mocsarak nagy részét lecsapolták.  Azonban a réteken néhány 
idős fát (kocsányos tölgy, vadkörte, magyarkőris) meghagytak, melyek oltalmat nyújtanak 
a legelő állatoknak a déli hőségben, vagy a nagy nyári viharokban. Ezek az úgynevezett 
hagyásfák.
18.    Rajzold le levelüket és termésüket! 

19.    Az én fám!
Tetszés szerint válassz ki egy magányos fát!

1.  Nevezd meg a fajt! …………………………………………………………………

2.  Mérd meg 1,5 m-es magasságban a törzse kerületét! ……………………………………

3.  Mérd meg a lombkoronája kerületét!  ……………………………………………………

4.  Becsüld meg a korát! ………………………………………………………………………
9



a te magasságod
a te árnyékod

a fa magassága (Y)
a fa árnyéka

=
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5.  Mérd meg a fa magasságát! ……………………
A fa magasságának becslése: 
Egy aránypár felállításával megmérhetjük a fa magasságát az alábbi ábra alapján.

6.  Ha évi 5 kg papír kell a füzeteid és a tankönyveid előállításához, akkor egy év alatt   
hány kg papír kell az egész osztályodnak? 

……………………………………………………………………………………………………
Ha az osztály tankönyvei és füzetei újrapapírból készülnének, akkor hány fa életét
lehetne megkímélni? 

……………………………………………………………………………………………………
               Segédlet
1000 kg fehér papír előállításához              1,74 t fa és 417 m3 víz szükséges.
1000 kg környezetbarát újrapapírhoz              1150 kg fekete-fehér papír és 100 m³ víz szükséges.
7.  Az általad kiválasztott fa mennyi oxigént termel, és mennyi szén-dioxidot dolgoz   
fel egy vegetációs idő alatt?

……………………………………………………………………………………………………

 Segédlet
A fa életkorának becslése: 
A fa életkorát legegyszerűbb az évgyűrűk számából megállapítani. Azonban ha megmérjük a fa 
kerületét 1,5 méteres magasságban és elosztjuk 2,5-del, akkor megközelítőleg megkapjuk a fa 
életkorát. Az alábbi táblázatban a fafaj kerületéhez tartozó életkort adtuk meg.
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                                                                                                                                                                      Segédlet 
A fotoszintézis során a növények szén-dioxid és víz felhasználásával, fényenergia segítségével 
cukorvegyületet és oxigént állítanak elő. Éjszaka a folyamat fordított: oxigént fogyaszt és szén-
dioxidot bocsát ki. Számítások szerint egy lombköbméter egy évben, a vegetációs időszakban 
650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot dolgoz fel (1 lombköbméter átlag 4 m2 
asszimiláló felületnek felel meg). Megközelítőleg egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg 
szén-dioxidot dolgoz fel egy vegetációs idő alatt. 

A fás legelők fennmaradása a legeltetésnek és a kaszálásnak köszönhető. Sajnos a mezőgaz-
daság jelenlegi helyzetéből adódóan ezek a tevékenységek egyre inkább háttérbe szorul-
nak. Így a felhagyott legelőn megindul a lassú beerdősödés. Legelőször cserjék (vadrózsa, 
galagonya, kökény, rekettyefűz, kutyabenge), valamint gyorsan terjedő fafajok (vadkörte, 
magyar kőris) foglalják el a gyepeket. A felhagyott legelőkön öt-tíz év alatt szinte  áthatolha-
tatlan bozótos alakul ki.

20.    Rajzold le a vadrózsa, a galagonya és a kökény levelét!

21.    Hasonlíts össze egy kaszált területet egy felhagyott legelővel! Mi a különbség?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Az őszi tisztító kaszálások elmaradásával elszaporodtak a „szúrós” növények!
Keress szúrós növényeket és sorold fel ezeket!

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 11



…………

…………

…………

…………

…………

………… …………

…………
…………

22.    A legelők egyszikű világa 
A legelőket elsősorban fűfajok (a réti ecsetpázsit és réti csenkesz uralják), azonban a terület 
vízellátottságától és talajviszonyaitól függően más-más fűfélék is megjelennek. 
Az alábbiakban a leggyakoribb fűfajok ábráit látod (réti ecsetpázsit, réti csenkesz, veres-
nadrág csenkesz, hernyópázsit, mocsári sás, rókasás, zsombéksás, vízi harmatkása, béka-
szittyó). Írd a rajz alá a nevüket!
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23.  Mit jelent a Szipa  szó?

…………………………………………………………………………………………………...
24.  Ki az a Zömök?

…………………………………………………………………………………………………...
25.  Sorold fel, milyen vízi növényekkel találkozhatsz a Szipa partján! 

…………………………………………………………………………………………………
Az egykor oly gazdag vízi élővilág száma ugyan megcsappant, de nem tűnt el teljesen. Ta-
vasztól őszig békáktól hangosak az elhagyott, mélyebben fekvő holtágak és csatornák. Már 
útközben is találkozhattunk a hangjukról elnevezett vöröshasú unkákkal, ők ugyanis nem 
brekegnek, mint a többi béka, hanem bagolyra emlékeztetően huhognak vagy unkognak. 
Az unkák méreganyagot választanak ki testük felszínén. A fű közt erdei és mocsári békák 
ugrálnak, melyek „bajszos békáinkhoz” tartoznak a feltűnő sötét színű szemsávjuk miatt. 
De ha jó a szemünk, megfigyelhetjük a környezetébe beolvadó leveli békákat is. A vizek 
kecske- és tavibékáktól hangosak. Ezen vízibékák elkülönítése igen nehéz, mivel az egyes 
fajok egymással keverednek és hibridek jönnek létre. A vízpartokon gyakran találkozhatunk 
vízisiklóval, melyet könnyű felismerni a fején elhelyezkedő sárga félhold alakú foltról.  Ha 
már nem tud elmenekülni, halottnak tetteti magát és bűzös váladékot bocsát ki a testén. A 
vizekben lápi póc és réti csík után kutathatunk. Ezek az egykor oly nagy tömegben jelenlé-
vő halak mára igen megritkultak és védettséget élveznek. Annyi volt belőlük, hogy még a 
disznókat is velük hizlalták. A Szipa vizében keresgélve számos vízicsiga fajt fedezhetünk fel. 
Leggyakrabban a nagy, lapos tányércsiga és a hegyes, kúp alakú mocsári csiga kerül szem 
elé. A vízben és annak partján ezernyi rovar él, köztük legtetszetősebbek a lepkék, melyek-
ből számos faj védett.

26.  Színezd ki az ábrát és nevezd meg! Mivel táplálkozik a lepke hernyója? 

…………………………………………………………………………………………………
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27.  Mit gondoltok, miért vörös színű az unkák hasa? Színezd ki a rajzot!

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

28.  Keress egy héjakút mácsonyát, és  nézd meg, van-e víz a levelei tövén!

Amennyiben volt benne víz, vizsgáld meg, hogy van-e benne valamilyen állat és rajzold le ezeket!

Héjakút mácsonya: útszéli gyomtársulások szúrós növénye. Átellenes le-
veleinek válla egymással összenőtt és az esővizet felfogja („héjakút”). 80-
120 cm magasra is megnőhet. A száron, leveleken rövid, szúrós tüskék 
vannak.  A virágzat hengeres-kúpos, 5-8 cm hosszú, mely termésérés
után fásszerűvé válik.  
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…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
…………………

…………………

29.  A rét növényvilága 
A láp- és mocsárrétek természetvédelmi 
szempontból igen jelentősek, sok fajnak 
adnak otthont. Írd a rajz alá a nevüket és 
színezd ki virágukat! V betűvel jelöld a vé-
dett fajokat!

(kornis tárnics, szibériai nőszirom, 
réti kardvirág, sziki kocsord, őszi vérfű, 
tejoltó galaj, közönséges cickafark, 
kék katángkóró)

A láp- és mocsárréteken lépten-nyomon ritka, védett növények nőnek. Vigyázz, hova lépsz, 
nehogy véletlenül letaposd őket! A sziki kocsordot nehéz is lenne nem észrevenni, hiszen ez 
a kaporra emlékeztető védett növény embermagasságúra is megnőhet. 
(Olvasd el a Csiperke tanösvény 3. tábláját!)
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30.  Melyik madarat látod a rajzon?

……………………………………………………….
Karikázd be az igaz állítások betűjelét! 
A hamis állításokat javítsd ki, hogy igazak legyenek!

a,  A fák lombkoronájában fészkel.

………………………………………………………………

b,  Vonuló madár, májusban érkezik hazánkba.

…………………………………………………………………………

c,   A poligám hímek nappal gyakran hallatják reszelős hangjukat.

…………………………………………………………………………………………………

d,  A nyár eleji kaszálás nem zavarja a tojót a költésben.

…………………………………………………………………………………………………

31.  A vérfűboglárka életciklusát ábrázolja a  körfolyamat. 
Sorszámozd be és egészítsd ki a fázisokat!
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32.  Keress a kocsordok tövén nagy szikibagoly (lepke) hernyójára utaló nyo-
mokat!  Lépj le egy megközelítőleg 5x5 m-es négyzetet, és számold meg, hány növény 
tövén van rágásnyom! 

25 m2- en…………db rágásnyomot találtam, tehát 1m2-en …………db rágásnyom található. 
Hasonlítsd össze az eredményedet a többiek adataival és számítsd ki ezek átlagát! Így meg-
kapod a faj egyedsűrűségét.

 …………………………………………………………………...  
Egyedsűrűségnek nevezzük egy adott élőlénycsoport (populáció) egyedeinek számát egy 
egységnyi területen.

Mekkora a legnagyobb és a legkisebb kupac átmérője?

………………………………………………………………
33.  Útközben biztosan találkoztál boglárkalepkékkel. 
Színezd  ki  a  hím  és  a  nőstény  boglárkalepke  szárnyának  felszínét! 

Mit gondolsz, miért van eltérés a hím és a nőstény lepke színe között?

…………………………………………………………………………………………………

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

34.   Hogyan védenéd meg a lepkéket?

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

35.   Sorolj fel élőlények közötti összefüggéseket, kapcsolatrendszereket! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Mi a különbség a kettő között?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Az alföldi gyertyános-tölgyes és tölgy-kőris-szil erdőtársulás egyik legszebb helyén állunk. 
Ilyen tengerszint feletti magasságban egyébként nem jellemző ez az erdőtársulás típus, de 
a már említett hűvösebb klímának köszönhetően megjelenik a gyertyán is a tölgyfák között. 
Az erdő fokozottan védett, ezért látogatása engedélyhez kötött. Az utat keresztülszelő holt 
mederben gyakran még nyár derekán is víz áll, mely az átkelést akadályozva megőrzi az erdő 
zavartalanságát. Talán ennek is köszönhető, hogy a háborítatlan erdőben számos védett nö-
vény- és állatfaj megtalálható, így az elmúlt években 
már 2 pár feketególya is visszajár fészkére.

36.   Színezd ki a repülő fekete  gólyát! 

37.   Írj néhány példát arra, hogy  természetvédelmi  szempontból milyen 
veszélyek fenyegetik a fekete gólyát?

…………………………………………………………………………………………………

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

38.  Rajzolj le egy tölgyet, ami a legelőn, és egyet, amelyik az erdőben nőtt!
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Mit gondolsz, mi az oka a hagyásfák lombkorona alakulásának?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Melyik az a környezeti tényező, ami az eltérő növekedést és lombkorona alakot eredményezi?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A környékbeli erdőkben is él a védett keresztes vipera, ennek ellenére ritkán találkozhatunk 
vele. Igen változatos színekben jelenik meg a Beregben, a világos barnától a teljesen feketé-
ig. Általában a sűrű bozótosokban napozik, azonban a nagy melegben földalatti üregekben 
pihen. Kisemlősökkel táplálkozik, mérge is csak ezekre halálos. Ennek ellenére zavarásunkkal 
ne késztessük támadásra az állatot, hagyjunk neki menekülési lehetőséget!
Az állat félénkségéből adódóan viperamarás nagyon ritkán fordul elő hazánkban. Ha a bal-
eset mégis bekövetkezik, két apró, pontszerű szúrt seb keletkezik a bőrön, amelynek környé-
ke hamarosan megduzzad, lilásan elszíneződik és fájdalmassá válik. 
Marás esetén sincs okunk a túlzott aggodalomra, mivel ezek a kígyók kevés méreganyaggal 
rendelkeznek, így csak kisgyermekekre és leromlott egészségi állapotú emberekre jelente-
nek veszélyt. Az elmúlt 50 évben általuk okozott súlyos marás nem fordult elő.
39.  Hogyan tudod elkülöníteni a vízisiklót és a keresztes viperát?

Színezd ki a rajzot!  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

40.  Hogyan kerülheted el a vipera marását? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

41.   Hogyan szaporodik a keresztes vipera?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hajdanán a Beregben még kiterjedtebbek voltak az erdőségek, mint ma. Az erdők tele voltak 
vaddal, medvék, farkasok és hiúzok éltek itt. Ezek a ragadozók tartották fenn az egyensúlyt, 
azonban eltűnésükkel megbillent a természet rendje. Jelenleg az ésszerű vadászat pótolja 
a ragadozók szerepét. A környékbeli erdőkön, mezőkön ma is lehet találkozni szarvasokkal, 
őzekkel, vaddisznókkal és ismét megjelent a hiúz. Sok a fácán, amit természetesnek veszünk 
mezőinken, holott nem volt mindig így, hiszen a fácánt a középkorban telepítették be Eu-
rópába a Kaukázus vidékéről. A déli órákban szinte mindig feltűnik az égen az egerészölyv, 
aki a felszálló meleg levegőt meglovagolva köröz, zsákmány után kutatva. Az ösvényeken, 
földutakon találkozhatunk a róka és a borz lábnyomaival, akik éjszaka indulnak portyázni, 
bár nagy szerencsével nappal is megpillanthatóak.

42.  Ki járt erre?
Az erdei állatok jelenlétére gyakran csak a hátrahagyott nyomokból lehet következtetni. 

Írd a kép alá, mi járt erre!

A szarvasfélék hímjei agancsot viselnek, melyet minden évben a nászidő után elhullajtanak. 

Minek az agancsa?

A = gímszarvas,  

B = dámszarvas,  

C = őz
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…………………

…………………    

…………………

…………………

……………………………………

…………………

43.   Keress Te is lábnyomokat, és rajzold le őket!

44.   Milyen egyéb nyomok árulkodnak még az állatok jelenlétéről 
          a környéken?

……………………………………………………………………………………………………

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

45.   Nevezd  meg  a  fajokat  és  írd  melléjük, hogy  vadászhatóak-e  vagy  sem! 
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A Beregi-síkságból 2 vulkanikus tanúhegy emelkedik ki, az egyik a tarpai Nagy-hegy a másik 
a barabási Kaszonyi-hegy. Beregsurány irányában a Beregi-síkság keleti részén, közvetlenül 
az országhatár mentén magasodik a Tarpai-hegy. A hegyen 1860-tól bányászat folyt, a mára 
felhagyott bányarészeket virágok sokasága borítja, a bányászat során kialakult kőfülkékben 
pedig madarak fészkelnek. Évszázadok óta folyik szőlőtermesztés a hegyen, az így megter-
melt szőlőből a helyi gazdák mustot és bort készítenek. A hegyet szőlőültetvények, gyümöl-
csösök és apróbb présházak tarkítják. Felérve a hegy tetejére, gyönyörű kilátás tárul elénk, 
madártávlatból láthatjuk a Téb-erdőt és a tarpai Nagy-erdőt, valamint tiszta időben a Kárpá-
tok vonulatai is elénk tárulnak. 

46.   A Szőlő- hegy Tanösvény táblán látható térkép és információk segítségé-
vel egészítsd ki az alábbi mondatokat!

A Tarpai-hegy tengerszint feletti magassága ………m , a hegyen …….. db tanösvény útvonal 

vezet, melyek hossza …..km és ……km. A hegy tengeralatti ……… tevékenység következté-

ben alakult ki, alapkőzete ………., melyet az északi oldalon véknyabb, míg a déli oldalon több 

méter vastag ……… borít. Ebbe vájták ………………….. a tarpai emberek.

47.  Ha ügyesen keresgélsz, megtudhatod, melyek azok a szőlőfajták, amelye-
ket termesztenek a Tarpai-hegyen. *

Szókereső

1.  ……………………………….

2.  ……………………………….

3.  ……………………………….

4.  ……………………………….

5.  ……………………………….

* A sötéttel jelzett betűből
indulj és az óramutató járásával
megeggyezően haladj kifelé!
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48.   A hegyre vezető tanösvény útvonal kiskertek mellett halad el. Írd össze 
milyen zöldségekkel és gyümölcsökkel találkoztál az út során és a sorszámát 
írd a térképen arra a helyre, ahol azt láttad. A térkép az utolsó oldalon talál-
ható. (31.oldal)

49.  Nevezd meg a képen látható zöldségeket és kösd össze a zöldségek leve-
lét a hozzá tartozó növényi résszel, majd írd oda, hogy a növény mely részét 
fogyasztjuk.

Sorszám         Növény neve

     1. ……………………………….

     2. ……………………………….

     3. ……………………………….

     4. ……………………………….

     5. ……………………………….

     6. ……………………………….

     7. ……………………………….

     8. ……………………………….

Sorszám         Növény neve

     9.……………………………….

    10. ……………………………..

    11. ……………………………..

    12. ……………………………..

    13. ……………………………..

    14. ……………………………..

    15. ……………………………..

    16. ……………………………..

…………………………………………

……………………

……………………

…………………… ……………………

……………………

……………………

……………………

……………………
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50. A képen látható madárral a hegyre felérve tavasszal és nyáron 
gyakran találkozhatsz.

Melyik ez a madár? Nevezd meg!

……………………………………………………

Élethűen színezd ki!

A következő állítások a képen látható 
madárra vonatkoznak. Karikázd be az igaz állítások 
betűjelét! A hamis állításokat javítsd ki, hogy igazak legyenek!

a,  Szívesen táplálkozik szitakötőkkel és fullánkos rovarokkal, amelyek
gyakran összecsípik a torkát.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

b,  Fészkét löszfalakba építi, kb. 10-20 cm mélyen.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

c,  Gyakran nevezik méhészmadárnak is, mert tollának színezete hasonlít a méhekre.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

d,  A telet a trópusokon tölti és márciusban érkezik országunkba.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

e,  Augusztus végén-szeptember elején elhagyja országunkat és a trópusokra megy.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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51. Az alábbi kérdésekre megtudhatod a választ, ha végigvezeted Magyarország 
egyik bennszülött rovarfaját a labirintuson. Ha ügyesen dolgozol, még az is kiderül, 
mivel táplálkozik.

Mely fajt ábrázolja a kép? ………………………………………………………………………

Hol írták le először?  ……………………………………………………………………………

Ki írta le először?   ………………………………………………………………………………

Melyik törzsbe tartozik?   ………………………………………………………………………
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52.  Mik a gyógynövény-gyűjtés szabályai?
A gyógynövények begyűjtésénél és szárításánál körültekintően kell eljárnunk. Az alábbiak-
ban néhány állítást sorolunk fel. Javítsd ki a helytelen állításokat!

a,   A gyógynövények begyűjtésénél nagyon fontos a pontos fajismeret!

………………………………………………………………………………………………… 

b,   Forgalmas utak mellett nem szabad gyógynövényeket gyűjteni!

………………………………………………………………………………………………… 

c,   Fontos a tiszta, környezetszennyezés mentes terület, ezért legjobb, ha természetvédel-
mi területről gyűjtjük be a gyógynövényeket!

………………………………………………………………………………………………… 
d,  Mivel szárításkor úgyis összetörnek a gyógynövények, ezért a sérült, beteg levelek is 
alkalmasak a begyűjtésre.

………………………………………………………………………………………………… 

e,   A gyógynövényeket csapadékos időben kell begyűjteni!

………………………………………………………………………………………………… 

f,   A gyógynövényeket száraz, szellős, napos helyen szárítsuk! 

…………………………………………………………………………………………………
53.   Mit és mikor gyűjtsünk?
A gyógynövények használata nagyon fontos az egészség megőrzése érdekében. A leg-
jobb, ha mi magunk gyűjtjük be házi patikánk növényeit. Azonban a begyűjtésnél fontos 
tudnunk, hogy a növények mely részét használjuk fel a tea elkészítéséhez és azt, hogy ezt 
mikor kell gyűjteni. Ennek megfelelően töltsd ki a táblázatot!

A gyűjtött növényi rész Növény neve Gyűjtés ideje

Virág Pl. hárs, kamilla, … május,

Termés Pl.

Gyökér Pl.

Levél Pl.

Virágos hajtás Pl.

Kéreg Pl.

Egyéb, ………………. Pl.
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55.   Az alábbi anagrammákban gyógynövények neveit rejtettük el. Mik ezek 
a növények és mi a hatásuk?

Anagramma  gyógynövény neve:  hatása:

1. angyal sánc                             ……………………          ………………………………………

2. ártó fűlik papa                    ……………………          ………………………………………

3. csűrbe elnyű kofa vállú  ……………………          ………………………………………

4. baba gyalog igényes ……………………          ………………………………………

5. kosarak öcsém vigyor ……………………          ………………………………………

6. fecsérel furkó hűlve ……………………          ………………………………………

7. csuka retek  ……………………          ………………………………………

A Bereg életében egyik legfontosabb elem a víz. Számos kisebb-nagyobb mesterséges 
csatorna vezeti le a Bereg vizét a tájat körülölelő Tiszába. Hajdanán, amikor még nem szo-
rították gátak közé a Tiszát, a Bereget minden tavasszal, az első áradások alkalmával el-
borította a víz. Igen gazdag vizes élőhelyek alakultak ki. Rengeteg hal, vízi csúszómászók 
serege talált itt megfelelő élőhelyet magának. Dúsan nőtt a legelő füve és burjánzottak 
az erdők. Megélhetést nyújtottak embernek, állatnak egyaránt. A rendszeres áradásokat 
nemcsak megszokták az itt lakók, hanem nélkülözhetetlen része volt az egykori gazdálko-
dási formáknak. Az emberek harmóniában éltek a folyókkal. 

4. A gyógytea készítésének alapvetően 3 módját különböztetjük meg. 
Kösd össze a meghatározást a leírással!

Fogalom                                                                       Leírás

Áztatás  (Maceráció)

Forrázat

Főzet

Forrásban lévő vizet öntünk a drogra*, az edényt lefedjük, majd kb. 
10-15 perc után a teát leszűrjük.

Forrásban lévő vízbe tesszük a drogot*, az edényt lefedjük és kis
 lángon 5-10 percig forraljuk, majd 10-15 perc állás után a teát leszűrjük.

A hőre érzékeny hatóanyagok esetén (pl. lenmag, mályvafélék, 
csipkebogyó) 6-8 órán át langyos vízben áztatjuk a drogot*.

                                                                                                                                                            Alapfogalom
*drog: a gyógynövény hatóanyagot tartalmazó része
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A                                         B                                               C                                         D

A XIX. században azonban gátak közé szorították a folyókat, és csatornákon keresztül leve-
zették a vizet a területről. Így a Beregből elvonták a táj legfontosabb éltető elemét, a vizet. 
A nagymértékű felszíni és talajvízszint csökkenés kihatott az életközösségekre. A valaha 
fajokban gazdag táj biológiai sokfélesége lecsökkent, számos egykoron gyakori állat- és 
növényfaj megritkult, vagy teljesen kipusztult.  

A vízelvezetés annak reményében történt, hogy minél jobban elterjedjen a szántóföldi 
növénytermesztés, és nagy monokultúrás táblákat alakítsanak ki (kukorica, gabona, nap-
raforgó). Ez a vízvesztés nem tett jót az egyébként is agyagos, szántóföldi művelésre szinte 
alkalmatlan talajnak. Úgy is nevezik az itteni termőföldet, hogy „perc talaj”, mivel csak na-
gyon rövid ideig alkalmas a megmunkálásra. Kis szárazságnál csontkeménnyé válik, nedves 
körülmények között pedig süppedős, sáros, így megmunkálása nagyon nehéz. 
A Bereg jövője nagyban függ attól, milyen gazdasági tevékenységet folytatnak itt. A terü-
let alkalmas külterjes állattenyésztésre, legeltetésre és kaszálásra a jól bevált hagyományok 
szerint, amivel megőrizhetőek a táj értékei.

56.   Kalászos növények
A mezőgazdasági területek zömét a gabonafélék foglalják el országszerte.  Az élelmezés 
mellett állati takarmányként, építőanyagként (tetőfedés, vályogtégla), almozó anyagként, 
az utóbbi időkben pedig energiahordozóként is hasznosítják  ezeket a növényeket.
A gabonaféléknek füzérvirágzatuk van, mely kalászt alkot. Írd a rajz alá, melyik gabona 
kalászát ábrázolja!

……………………………………………………………………………………………… ....
28



38.    Merre van az arra?
Az alábbi mocsári betűhalmazban állat- és növény-
neveket rejtettünk el. Ha tisztába vagy az égtájak irá-
nyával és jól tudod követni a megadott leírást, a 22 
név átvezet a mocsáron és megérkezel a tisztásra. 

Irányok:

K6, D6, NY4, É2, K2, É3, NY3, D6, DK1, K5, É7, K8, D4, 

NY3, É1, K2, É1, NY5, D3, K6, D1, NY2, D1, NY1, É1, 

NY3, D2, NY8, D1, K9, É2, K1, D1, K3, É1, K1, D1, K1, 

É9, K1, D11, NY1, É1, NY4, D1, NY3, D1, K4, É1, K2, 

D1, K2, D1, NY9, É2, NY6, D3, NY1

Írd be sorba a fajneveket, és karikázd be 
azokat, amelyek a Beregben élnek!
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Darázspók
Közönséges cickafark
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JegyZeTeK

Kérjük, Ön is támogassa a természet- és környezetvédelmet!
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Számlaszámunk: Szabolcs Takarék - 68800109-11077444
1%

Adószámunk: 19214555-2-15
Kiadja: E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
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