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HOGY S MINT?

9–16 éves korosztály számára készült rejtvényeket találsz a füzetben. Ha akarod, 
a megfejtéseket, kérdéseidet megküldheted az sh45@ofi.hu mailcímre. Ha sze-
retnél többet megtudni a Natura2000 területekről, keresd a www.ofi.hu, a www.
okoiskola.hu és a www.csipogo.hu weboldalt. 

A kiadvány teljes egészében letölthető a www.ofi.hu felszínről.

A Natúrázzunk! rejtvényfüzethez pedagógiai tájékoztató is készült, melyet 
az Ökoiskola Hírlevélben is terjesztünk a pedagógusok részére. A rejtvény-
füzetet gyakran alkalmazók számára érdemes megismerni a Natúrázzunk! 
című Natura 2000 kézikönyvsorozatot, amely régiós bontásban letölthető a  
www.ofi.hu honlapról. 

Az Ökoiskola cím a fenntarthatóság eszmeiségét és mindennapi értékközvetítését 
jelzi a gyermekek, a szülők, a fenntartók és természetesen a pedagógusok számá-
ra. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanítás-
ban – minden tantárgyban, és a rejtett tantervben is - érvényesülnek a környezeti 
nevelés és a fenntarthatóság elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az is-
kola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy az iskolán kívüli 
programok szervezése során. Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi 
közösség és a természeti környezet. A helyi környezeti értékek és gondok részét 
képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágya-
zottan. Az ökoiskolák egyben innovatív iskolák is: innovatívak pedagógiai szinten, 
a társas kapcsolatok szintjén és technikai, gazdasági szinten is.

Feladatok nehézsége:

könnyű közepesen nehéz nehéz nagyon nehéz
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Alakítsd ki a helyes sorrendet, adj a képeknek sorszámot! Ugye tudod, 
mi történik az erdőben? Vajon a képeken bemutatott folyamat milyen er-
dőrészletet képét mutatja? Természeteshez közeli, vagy sem? Mi utal az 
ember jelenlétére?

Tipp: Keresd a tősarjat!

Egy erdő természetességét jelzi, ha 
benne a fák „lábon” halnak el. A beteg 
fákon harkály kopácsol, odút vés. Ezt 
később mókus veszi birtokba. Az elhalt 
fákon számtalan lebontó szervezet 
telepszik meg, a kidőlt fák helyén kép-
ződött „lékeken” beáramló fényben új 
növények százai kezdenek növekedni. 
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Kirándulás közben is felismerheted állatok jelenlétét, akkor is, ha nem lá-
tod magát az állatot. Kösd össze az állat képét a rá utaló életnyommal! 
Még milyen életnyomokat találhatsz az ürge, túzok, mocsári teknős, euró-
pai hód, havasi cincér parlagi sas élőhelyén? Írd melléjük!
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Húzd ki az alábbi szavakat a rejtvényből: 
alga, amur, békaszőlő, bíbic, bögöly, csíbor, csík, csuka, ebihal, géb, gólya, gőte, 
gyékény, hód, kagyló, kérész, kócsag, küsz, lúd, nád, pióca, ponty, réce, sás, 
szúnyog, vidra, vízisikló. 

A megmaradt betűket összeolvasva egy újabb élőlényt találsz. Vízben vagy nedves 
réteken él? Vajon mivel táplálkozik? Szén-dioxiddal, gombákkal vagy vízibolhákkal?  
Mekkora ez az állat: 2 mm, 2 cm, 2 dm?

Lapozd végig, van-e a Natúrázzunk! c. kézikönyvben fénykép, rajz vagy árnyrajz 
róla! Hány darab?
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Fejtsd meg a rejtvényt, és keresd ki (színezd ki vagy karikázd be) a megfejtések 
közül a természetközeli gazdálkodás eszközeit!

Vízszintes: 1. Behurcolt, gyorsan elszaporodó, igénytelen élőlények, melyek kiszo-
rítják az eredeti fajokat. 6. Levágott növényzetű szántó. 8. ABC kezdete. 10. Mon-
dókabeli bakcsó. 14. Lápokban, növények maradványaiból létrejött, szerves anya-
gokban gazdag talaj. 15. Állatok szomjának oltására alkalmas hely. 20. Az adott 
tájon nem az emberi tevékenység hatására megtelepedett jövevényfaj, hanem 
természetes módon betelepült élőlény jelzője. 22. Kakasok fejéke. 23. Széles utca. 
24. Tanzánia autójele. 25. Véd. 

Függőleges: 1. Fémek művészi megmunkálója. 2. Dél-Afrikai Köztársaság or-
szágjele. 3. Sziklacsúcs a Debren-patak jobb partján (Háromszék, Erdély). 4. Hol-
land autójel! 5. Fájdalom szava. 7. Fókatej egynemű hangzói. 9. Vadak elrejtőzését 
segítő, szántóföldek közt meghagyott erdő- vagy gyepterület, mely kapcsolódik 
természetes élőhelyekkel. 11. Osztrák autójel. 12. „Néma” víz. 13. Kéziszeres női 
sportág rövid neve. 15. Ehet-… 16. Deformált. 17. …nász (gyümölcs) 18. Felnőtt 
nőstény madár. 19. Lakhely fában. 20. Én, te, … 21. Szent, rövidítve, angolul.
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Egy tómeder feltöltődésének folyamatát (szukcesszióját) ábrázolják a 
rajzok. Rakd sorba a képeket! Hogyan változik meg a táj egy tó feltöltő-
désével?

Emlékszel? Anélkül, hogy elővennéd, tippelj, hány forintos érme előlapját látod itt! 
Írd a számot az érme alá!

............................

magyar nőszirom

............................

nagy kócsag

............................

kerecsensólyom

A szukcesszió hosszú idő alatt lezajló folyamat, egyirányú változások soroza-
ta, melynek során a társulást alkotó fajok részben vagy teljesen kicserélődnek 
a változó élőhelyi feltételekhez igazodva. Egy hirtelen változáshoz (pl. a feltöltő-
dés során elmocsarasodó területről hirtelen lecsapolják a vizet, hogy a területre 
egy áruházat építhessenek) az élővilág nehezen tud alkalmazkodni. Mi történik?  
Beszélgessetek a további következményekről.

Melyik védett faj egyben Natura 2000-es jelölő faj is? Nézz utána!
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A szántóföldek mellett gyakran  
láthatunk cserjéket. 

galagonya
vadrózsa

sóskaborboly
a

mogyoró

gyalogbodza

gyalogakác

cserszömörce

som

kecskerágó

kökény

fekete bodza

fagyal

A fenti képen szereplő, jellemzően szántók, 
utak mentén vadon is előforduló cserjefajok 
közül az ehetők neve betűrejtvényben szere-
pel. Írd a vonalakra a megfejtéseket! 

razsvadó: .........................................................

yékönk: ............................................................

zobad etekef: ..................................................

ayngaglao: ......................................................

mos: ..................................................................

gyoórmo: .........................................................

sabobkarolyós: ..............................................

A növények melyik részét fogyaszt-
juk? Kösd össze a faj nevét az ehe-
tő testrésszel!

termés

virág

leveles hajtás

gyökér

Mit készíthetünk belőlük? Nézz körül otthon a kamrában, kérdezősködj a csa-
ládotokban: használjátok/használták-e korábban a növényt a konyhában? 

Többnek gyógyhatása is van. Melyek ezek? Nézz utána, például itt:  
gyogynoveny.lap.hu

Ha van kedved, nézz utána, a mérgező növények mely része milyen mérge-
zést okoz? hu.wikipedia.org/wiki/Mérgező_növények_listája
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Az előző fajok közül melyeket érdemes madárbarát kertbe ültetni? Melyi-
ket miért? A termése ehető? Jó fészkelőhely? Esetleg árnyékot ad? Oldd 
meg a rejtvényt! A megoldás egy, a kertekben gyakori Natura 2000 ma-
dárfaj neve.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. ...bokorerdő. 2. A  legnagyobb gyíkfaj itthon. 3. Ragadozómadár nemzetség. Az egyik 
faj hímje kékesszürke. Mindkét hazai faj szeret bokrosoknál vadászni. 4. A vadrózsa lek-
várja. 5. Bőrszövet eredetű védelmi képződmény cserjéken. 6. A szúrós cserjén ágszerű, 
szállítószövetet is tartalmazó védelmi képződmény. 7. Zöldes pintyféle, mely inkább csak 
táplálkozni jár a cserjésekbe. 8. Rovarevő vándormadarunk, más néven fostos bugybóka. 
9. Fagyöngyöt, magyalbogyót és tiszafa magköpenyt eszik, mi az? 10. Őshonos örökzöld 
cserjénk. 11. Kék színű lepke, sárga virágú lágyszárú és lánynév is egyben. 12. Havasi, 
gyász és gyalog is van ilyen. 13. Hazai cserjéseinket is fenyegeti, nemcsak az ausztrál 
bozótost. 14. Szúrós bokor, melynek narancssárga bogyója csakúgy dércsípetten finom, 
mint a kökényé. 15. Gyakori rovarevő emlős a cserjésekben, a kistermetű baglyok örömére. 
16. Pillangó, melynek hernyója főként galagonyán nevelkedik.
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Öröm-bánat térkép

Keress egy olyan területet (kertet, parkot, erdőt, mezőt, patakpartot), ahol szí-
vesen lennél a barátaiddal! Keress örömre és szomorúságra okot adó részleteket 
ezen a területen! A terület térképét, felülnézeti képét interneten is kikeresheted.
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Rajzold vagy ragaszd ide a terület térképét vagy felülnézetét, és rajzolj mosolygós 
és szomorú arcokat ( vagy ) a térképeden oda, ahol erre okod van. 
Példák: : termő bokor, szép pad, jó játék…, 

: vésett fa, kiborult szeméttároló, kutyapiszok stb. 
Állatnyomot, életnyomot találtál? Milyet?

Öröm-bánat térkép
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Az alábbi táplálékhálózat egy rövidfüvű gyepterületre jellemző. Írd az üres 
mezőkbe a megfelelő élőlény nevét (minden keretbe csak egy faj neve kerül)!

ürge

olasz sáska

kukorica

zöld gyík tojása

vadmurok gyökér

kerecsensólyom

molnárgörény
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Rajzold ide vagy fényképezd le, töltsd le és ragaszd ide a Natura 2000 faj 
képét!

Sorold fel a három, településedhez legközelebbi Natura 2000 területet!*

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

* Források Natura 2000 területek kereséséhez: geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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A megadott információk alapján fejtsd meg a négy virágos növény 
élőhelyét, és azt, hogy mi veszélyezteti leginkább a faj fennmaradását! 
Ugyan csak 7 mondatnyi információ áll rendelkezésedre, a rejtvényt mégis 

meg lehet fejteni pusztán gondolkodással. Használhatod a logikai segédtáblát 
annak jelölésére, hogy mely részinformációk tartoznak össze, vagy zárják ki 
egymást! (A segédtáblában húzd át azt a cellát, amely lehetetlen, és tegyél karikát 
abba, amelyik biztos kapcsolat. Ha már az összes szöveges információt átvezetted 
a táblába, használj Sudoku-logikát is!)

 A kikerics nem erdőlakó. 
 A piros virágú növény kihal, ha az erdő alját sosem éri napfény. 
 A mészkősziklagyepen élő, fehérvirágú fajt a mészkőbányászat veszélyezteti. 
 A pilisi len virága sárga. 
 Az orchideavirágú faj szárazabb erdőkben érzi jól magát. 
 A bánáti bazsarózsa a tápanyagban gazdag, laza erdőtalajt kedveli.
 A kopárfásítás nem a Boldogasszony papucsát veszélyezteti.

virága élőhelye veszélyezteti
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magyar kikerics

pilisi len

Boldogasszony papucsa

bánáti bazsarózsa

fényszegény erdők

kopárfásítás, terepsportok

mészkőbányászat

erdők tarvágása, illegális gyűjtés

tápanyagban gazdag erdőtalajok

nyílt dolomitsziklagyepek

szárazabb bükkösök, tölgyesek

mészkősziklagyepek
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1. árvakelés
V régen az árvaházban nevelt gyermekek vitaminhiányból eredő bőrbetegsége 
S tavalyi haszonnövények elhullott magvainak újravetés nélküli kisarjadása, az apróvadak számára 

fontos táplálék 
N rosszul végzett erdőtelepítés, csak itt-ott megeredő sarjakkal

2. búvósáv
Z vadak elbújását segítő, szántóföldek közt meghagyott erdő- vagy gyepsáv, mely kapcsolatban áll 

a szántóföld körüli természetes élőhelyekkel
E autópályák mentén nevelt füves sáv, hogy a betévedt vadaknak legyen idejük észlelni a kocsikat és 

visszatérni a zöldbe
A autópályák alatt kialakított alagút a békák párzóhelyének és élőhelyének összekötésére

3. degradáció
M erdőállomány faanyagának lebomlása
U társulások állapotának romlása
N biodiverzitás csökkenése

4. elegyfajok
J nyírfalevelet mimikrivel utánzó lepkefajok, a nyírfa lombjában ezáltal jól el tudnak rejtőzni
M zöldségesben a gyom
P lombkoronát adó, de az erdőnek nem névadó fafajai, melyek az adott életközösség sokféleségét 

biztosítják

5. éghajlatváltozás
E a földfelszín és az óceánok átlaghőmérsékletének az elmúlt évtizedek alatt megfigyelt emelkedé-

se, melyet emberi tevékenység okozott, és számos következménye van
Ó a földtörténeti negyedidőszakban az utolsó jégkorszakot követő felmelegedés, más néven mo-

gyorókor
É háziorvos által előírt lábadozási, rehabilitációs időszak

6. fecskepelenka
. modern szabású pelenka kisfiúknak, mely a szokásosnál kevesebb anyaghasználatával a környe-

zetvédelmet is szolgálja
R fecskefészek alá szerelt 30x20 cm-es lap, amely felfogja a madarak ürülékét
G fecskefarkú papírsárkány, mely különösen alkalmas a szeptember közepén az iskolaudvarok kör-

nyékén gyülekező fecskék távoltartására, így védve a diákok ruházatát

7. halágy 
! halak éjszakai csoportos pihenőhelye 
M meleg, száraz tavaszi szél Dél-Dunántúlon 
K halastó leeresztő zsilipje elé vagy mögé épített árok, a halak lehalászására

8. költőláda
E ebben gyűjtik verseiket a költők 
I családi „kassza”, melybe az elköltésre szánt pénzt teszik 
G madarak fészkelésére kihelyezett doboz

9. özönnövény
Z árvizek után elsőként megjelenő növények 
T özönvizet túlélő, a Kaukázus hegylábairól származó növényfajok 
R behurcolt, gyorsan elszaporodó, igénytelen növények, melyek kiszorítják az eredeti növényfajokat

Totó
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10. őshonos
K nagyon idős, élemedett korú 
D az a terület, ahol őseink sokáig éltek 
A az adott tájon nem az emberi tevékenység hatására megtelepedett (ott általában legalább 2500 

éve élő) faj

11. rovarteleltető bakhát
E elhanyagolt szőrű kecske háta, melyben a bolhák zavartalanul áttelelhetnek 
D védett növény, melynek belső üregeiben előszeretettel telelnek rovarok 
T ragadozó ízeltlábúak megtelepedésére szolgáló földépítmény szántóföldeken

12. szukcesszió
U társulások időbeli egymás után következése
R egyetemi vizsgaidőszak
Ú egy adott helyen, egy adott időpontban együtt létező populációk közössége

13. tarló
L aratás után visszamaradó, alacsonyra vágott szárak borította termőföld, az apróvadak, rágcsá-

lók fontos táplálkozóhelye 
J Kongóban kitenyésztett, szőr nélküli lófajta, mely jól bírja a trópusi éghajlatot 
E okostelefon, nyomkodással sokat időző személy

14. tarvágás
S borotvával végzett hajvágás 
R a füvet nagyon alacsonyra vágó kaszálás 
Á egy erdő összes fájának kivágása

15. tájidegen 
L az adott tájban, természeti környezetben korábban ismeretlen növény- vagy állatfaj 
S olyan személy, aki szemmel láthatóan nem ismeri az adott vidéket 
A végtag- és háttáji idegek viszkető gyulladása

16. T-fa
É vicc sms-ben 
O kisemlős-lesőhely ragadozómadarak kényelmére 
E asztalosmester cégére

17. vadriasztó berendezés 
L terepjáró 
K villanypásztor 
L kutyagumi

18 zöldtrágya
! túl sokáig érlelt trágya(domb), melyen már megtelepedtek mohák 
? tyúkok jellegzetes színű ürüléke, konyhakerti növények kedvelt tápanyaga 
. növényi kultúra, amelyet fiatalon talajtakarónak használnak vagy bekapálnak a talajba, tápanyag-

pótlásként.

Írd ide a megfejtések betűjeleit:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.



16

Csoportban dolgozzatok! Böngésszétek végig a Madárbarát gazdálkodás 
plakátot! 

Keressétek meg a poszteren az alábbi fogalmakhoz tartozó részeket:
 bakhát, 
 búvósáv 
 denevérvédelem 
 fészkelőláda
 holtfa
 nádszegély 
 szálaló vágás 
 tókaszálás
 özönnövény
 vadriasztó lánc 
 vegyszermentes növényvédelmi eszközök és eljárások 

Írjatok meghatározást a fenti fogalmak közül legalább háromhoz! „Most 
mutasd meg” (Activity) játékként játsszátok el a többieknek a fogalmat!

Meghatározás megfogalmazása nélkül is lehet Activity játékot játszani: 
csak írjatok ki 4-5 fogalmat külön kártyákra, majd csoportonként húzza-
tok egy-egy kártyát, és így játsszatok az Activity játék szabályai szerint.

A plakátokat - élőhelyenként – itt találod: 
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_erdo.pdf 
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_gyep.pdf
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_halastavak.pdf
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/bongeszo_szanto.pdf

Ezt pedig iskolád kérheti el:  
www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/madarbarat_gazdalkodas.pdf 

ERDŐ GYEP HALASTAVAK SZÁNTÓ

MAGYAR
MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

„A madárbarát Magyarországért!”
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A projekt és a kiadvány a Svájci–Magyar Együttműködési Program  
támogatásával valósult meg. www.svajcihozzajarulas.hu 
A projekt megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam 
társfinanszírozása támogatja a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében. 
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velési tevékenységek színvonalának és a Natura 2000 területek ismertségének növelése. 

Ha szeretnél többet megtudni a Natura2000 területekről, keresd a  
www.ofi.hu, a www.zoldovoda.hu, a www.okoiskola.hu és a www.csipogo.hu weboldalt. 
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Négyféle élőhelyet látsz. Melyek ezek? Nevezd meg!
Néhány Natura 2000 jelölő fajt* is látsz itt. Kösd össze azzal az élőhellyel, ahol 
szerinted él.

Búcsúfeladat: Melyik a kedvenc Natura 2000 állatod, növényed vagy élőhelyed?  
Lapozd végig a Natúrázzunk! sorozatot, és keresd ki a hozzátartozó képeket, raj-
zokat! Kívánjuk, hogy sokszor láthasd ezt a fajt vagy tájat!

*  Jelölő faj: az Európai Unió területén élő védett és fokozottan védett növény-, és állatfajok, melyek 
fennmaradása érdekében jelölték ki a Natura 2000 területeket.


