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A MOGYORÓS PELE 
NYOMÁBAN

FELADATLAP 
II. forduló

TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ

FOLYTATÓDJON 

A VETÉLKEDŐ!

KEDVES CSAPAT! 

AZ ELSŐ FORDULÓBAN RENGETEG MINDENT 
MEGTANULTATOK, MEGTUDTÁTOK, HOGY MIÉRT 

TŰNNEK EL AZ ÉLŐLÉNYEK, HOGY MILYEN TÖREKVÉ-
SEK LÉTEZNEK A TERMÉSZET MEGÓVÁSÁRA, VALAMINT 

ÉRDEKES FAJOKRÓL ÉS ÉLŐHELYEKRŐL IS HALLHATTATOK. 
AZ ELSŐ FORDULÓBAN TANULTAKNAK MOST NAGY HASZNÁT 
VEHETITEK, UGYANIS MOGYORÓS PELÉNEK NYOMA VESZETT 

ÉS A FELADATOTOK NEM KEVESEBB, MINT KIDERÍTENI, 
HOVA TŰNT KIS BARÁTUNK, UTÁNANÉZNI BÚVÓHELYÉ-

NEK, VALAMINT MEGISMERTETNI VELE A TI 
KEDVENC TERÜLETETEKET! 
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Ajjaj- a kis pelének nyoma veszett! 

Mogyorós Pele barátunk eltűnt, az alábbi levelet és néhány nyomot hagyott maga után. A levélben 
bizonyos részeket üresen hagyott, ez nem lehet véletlen… Töltsétek ki az üres részeket, hátha segít megta-
lálni a kis állatot! 

     Ajjaj a kis pelének nyoma veszett!

   Mogyorós Pele barátunk eltűnt, az alábbi levelet és néhány nyomot hagyott maga után. A levélben 
bizonyos részeket üresen hagyott, ez nem lehet véletlen… Töltsétek ki az üres részeket, hátha segít 

megtalálni a kis állatot! 

I. FELADAT- LEVÉL AZ ERDŐKRŐL

IRÁNY A MEGOLDÓLAP!

A Föld szárazföldi területeinek körülbelül 30%-át fedi erdő. Az erdő 

a legjobban használja ki a terület erőforrásait, ezért a legösszetet-

tebb életközösségnek tekintjük. Ennek a bonyolult rendszernek 

a talajban lakó mikroorganizmusok ugyanúgy részei, mint az erdőt 

alkotó fák, a cserjék, az aljnövényzet és a fogyasztók, az erdők álla-

tai is. Az, hogy milyen típusú ez az erdő, az adott terület éghajlati és 

______________viszonyai határozzák meg. Ahol sok a csapadék és 

állandóan magas a hőmérséklet, mint pl. az Egyenlítő környékén, ott 

trópusi esőerdő is kialakulhat, míg a mérsékelt égövön teljesen más 

típusú erdők fejlődnek ki. Magyarország túlnyomórészt az európai 

lombhullató erdők zónájába tartozik(...)

U

Tipp: A kis pele segítséget 
és titkos kódokat is hagyott a 
feladat megoldásához, me-
lyet a megoldólapon rejtett el. 
A kódok alapján megtudhat-
játok hol is rejtőzködik!
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                 A Mogyorós Pele búvóhelye 

             Ha sikerült megoldanotok az első feladatot, akkor már minden bizonnyal tudjátok hova rejtő-
zött a kis pele. Most, hogy rátaláltatok, azt kéri tőletek, hogy kicsit nézzetek utána rejtekhelyének!

11. Feladat -A TERÜLET FELTÁRÁSA

Nem véletlenül vezettelek el benneteket erre a területre. Azt szerettem volna bemutatni, 
hogy hiába a védettség, aktív beavatkozás nélkül - sok más területhez hasonlóan - el-
szegényedhet ez az értékes terület is. De vajon milyen természetvédelmi beavatkozások 
zajlanak a területen? Derítsétek ki, irány a megoldólap, ahol a feladat pontos leírása vár 
benneteket!
 

IRÁNY A MEGOLDÓLAP!

Tipp: Lehet, hogy a terület ter-
mészetvédelmi beavatkozásai-
ban a vetélkedő szervezőjének 
a keze is benne van? Egy kis 
kutakodást megér!
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                 A Mogyorós Pele barátai 

            Kis barátunk nagyon örül, hogy rátaláltátok és hogy utánanéztetek a számára igen értékes 
területnek. Azonban most ő is szeretne megismerkedni a ti kedvenc helyetekkel, esetleg megtudni, 
hogy milyen barátai élnek arrafelé…

111. Feladat - A TI KEDVENC HELYETEK

Mindannyiótok közelében vannak olyan élőhelyek (természetes vagy természetközeli élő-
helyek, helyi vagy országos védettséget élvező vagy adott esetben a Natura 2000 hálózat-
ba tartozók), amelyeken számos növény- és állatfaj lel otthonra. Feladatotok most az lesz, 
hogy tanárotok vagy egy ismerős felnőtt segítségével keressetek egy számotokra érdekes 
területet, amelyet szívesen meglátogattok és bemutatnátok nekünk. Feladatotok lesz ku-
takodni kicsit a területen, megismerkedni ott élő fajokkal, valamint feltárni, hogy vannak-e 
olyan tényezők, amelyek kedvenc helyeteket veszélyeztetik. A pontos instrukciókat a meg-
oldólapon találtok! 

IRÁNY A MEGOLDÓLAP!

Tipp: Nem kell messzire mennetek, a 
kiválasztott helyszín lehet bármilyen 
védettséget élvező terület, de akár 
egy olyan vizes élőhely, gyepterület, 
vagy zöld folt is, amely nem védett, 
de ti valamiért mégis szeretitek.
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Tipp: kedvességetekért 
cserébe plusz pontra 
számíthattok! 

KÖSZÖNÖM, HOGY 
VELEM TARTOTTATOK! RE-

MÉLEM, HOGY IZGALMASNAK TA-
LÁLTÁTOK A VETÉLKEDŐT ÉS SOKAT 

TANULTATOK KÖZÖS KALANDUNK SORÁN! 
HAMAROSAN JELENTKEZÜNK AZ ERED-
MÉNYEKKEL, ÉS REMÉLEM SZEMÉLYE-

SEN IS TALÁLKOZUNK A DÖNTŐN! 

Bónusz Feladat - MEGLEPETÉS A MOGYORÓS PELÉNEK!

Ha kedveskedni szeretnétek a kis pelének, készítsetek neki ajándékot. Keressetek a kör-
nyéketeken egy természetes vagy természeteshez közeli erdőterületet. Nevezzétek meg, 
és a területről, vagy annak egy részletéről készítsetek ún. termésképet. Az elkészült művet 
fényképezzétek le, és a képet juttassátok el hozzánk. 

IRÁNY A MEGOLDÓLAP!


