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Túl a
hulladékhegyen 

HÁZIVERSENY

Éppen, hogy csak véget ért a téli szünet, amikor a vízparti suli három diákja tanítás után sétálni indult a 
közeli folyópartra. Anna, Máté és Bence kiskoruk óta jó barátok voltak, a sulin kívül is sokat lógtak együtt. 
Ahogy a folyópartra értek, a kavicsos homokon Anna egy nyöszörgő, alig mozgó szőrkupacot pillantott meg. 
Óvatosan közelebb merészkedtek. Máté - aki természettudományos szakkörre is járt- rögtön felismerte, hogy 
egy vidrával van dolguk, aki a viselkedése és a hólyagos bőre miatt igen betegnek tűnt. Azonnal felhívták 
Bence nővérét, akivel állatorvoshoz szállították a beteg állatot. 

 

HÁZIVERSENY

A doktornő megvizsgálta a vidrát, vérvételt és röntgent rendelt el. A vidra bőre és szeme csúnyán begyulladt, 
a bundából vett mintából kiderült, hogy mérgező anyag halmozódott fel a szervezetében. A röntgen idegen 
tárgyat mutatott ki a hasában, de csak a CT-n látszott, hogy nem fém vagy papír. Az orvos gyógyszereket 
adott be a vidrának, és elmondta a gyerekeknek, hogy egy hétre megfigyelésre bent tartja az állatot, addig a 
laborvizsgálat eredménye is megérkezik. Utána azonban vissza kell engedni a természetes élőhelyére!
A három barát örült, hogy az állat a kezelés után hamarosan meggyógyul, de aggódtak is, hogy ha visszaen-
gedik az állatot, az ismét megbetegszik. Az idejük, hogy rájöjjenek, mi okozta a tüneteket, azonban vészesen 
fogyott…

A doktornőnél
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Feladat

Másnap tanítás után a csapat tagjai visszasiettek a folyópartra, a betegség okai, idegen anyagok után kutat-
va. A parton azonban egy szemétkupacon kívül semmit nem találtak, mint ahogy a vízben sem. Sötétedés 
után hazatértek és cseten folytatták a nyomozást:

Anna

Máté

Bence

Találtam valamit, tökizgi! :O

                              

 Én is, holnap megmutatom! xoxo                   

Én meg a nővéremtől kaptam egy cik-
ket, kíváncsi vagyok mit gondoltok!!!

A csapat elhatározza, hogy e-mailben értesítik az állatorvost a megszerzett informáci-
ókról, ami magyarázhatja a vidra tüneteit. Néhány dologban bizonytalanok, segítsetek 
nekik, egészítsétek ki a megoldólapon található e-mailt!

TiPP: nézzétek meg a 

csetben található linkeket, 

(megoldólap) segít a feladat 

megoldásában!

Leadási határidő:

Leadás helye:

a vidra 
visszaengedéséig


