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Ezt a munkafüzetet                       , 

a(z) Iskola 

osztályos tanulója töltötte ki.
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Kedves Természetjáró!
Ebben a kis füzetben olyan kérdéseket találsz, amelyekre minden gyerek

tudja a választ, aki a Tápió-vidéken lakik, vagy táborozott már Tápiógyörgyén.
A feladatok megoldásához ajánlatos végigjárni a tápiógyörgyei Bíbic tanös-
vényt, figyelmesen elolvasni és szemügyre venni a táblákat, majd áttanulmá-
nyozni a kísérõ füzetet és a Tápiógyörgye természeti értékei címû kiadványt.
A feladatok megoldásához használd az eszedet, a rejtvények megfejtéséhez
és a rajzok élethû kiszínezéséhez pedig támaszkodj a fantáziádra és a kéz-
ügyességedre. Azokra, akik a füzet kérdéseit legügyesebben megfejtik, elis-
merés és jutalom vár. 

AA  ttéérrkkéépp  sseeggííttssééggéévveell  ggoonnddoolldd  úújjrraa  vvééggiigg  mmeerrrree  jjáárrttááll,,  mmiitt  llááttttááll  aa  ttaannöössvvéénnyyeenn??

Jó mulatást és kellemes fejtörést kívánunk!

BBííbbiicc  ttaannöössvvéénnyy  --  TTááppiióóggyyöörrggyyee

Információ

Természetismereti ház

Madármegfigyelõ torony

Tanösvény állomások:
Tavak
Szántók

Szikes puszták

Vízfolyások

Települések



UUggyyee  ttuuddoodd,,  hhooggyy  hhooll
ééllsszz??  RRaajjzzoolldd  bbee  MMaa--
ggyyaarroorrsszzáágg  ttéérrkkééppéénn  aa
TTááppiióó--vviiddéékkeett  ééss  TTááppiióó--
ggyyöörrggyyéétt!!

EEggéésszzííttssdd  kkii!!

A vidék a __________ folyóról kapta a nevét. A folyócska neve a környék
legtöbb településének nevében is szerepel, ilyen például: 

Az Alsó- és a F_____-_____________ a ____________-dombságban ered.
Tápiószentmártonnál egyesülnek, majd a folyó a ______________-ba torkollik. 

Hazánkban 10 nemzetipark-igazgatóság van. Ezek közül melyikhez tartoznak
Tápiógyörgye védett természetvédelmi területei? 
__________-__________ Nemzeti Park Igazgatóság, amelyet 19_ _-ben ala-
pítottak.

mennyit tudsz!
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AA  TTááppiióó--vviiddéékk  vvééddeetttt  tteerrüülleetteeiitt  aa  __________________--__________________--__________________ TTáájjvvééddeellmmii
KKöörrzzeett  ffooggllaalljjaa  mmaaggáábbaann..  

MMii  jjeelllleemmzzii  aa  TTááppiióó  vviizzéétt??  
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

AA  TTááppiióóbbaann  mmeeggttaalláállhhaattóó  mmaajjddnneemm  aazz  öösssszzeess  vvééddeetttt  aallffööllddii  hhaallffaajj..  SSoorroolljj  ffööll
kkéétt  iillyyeenn  ffaajjtt  ééss  eeggyy--kkéétt  sszzóóvvaall  jjeelllleemmeezzdd  õõkkeett..

____________________ ___________________________

____________________ ___________________________

AA  ppiippaaccss  aa  mmáákkfféélléékk  ccssaallááddjjáábbaa  ttaarrttoozziikk..  MMiivveell  lleehheett  eezztt  kköönnnnyyeenn  bbiizzoonnyyííttaannii??
RRaajjzzoolldd  llee  mmiinnddkkeettttõõ  gguubbóójjáátt  ééss  mmáárriiss  kkiiddeerrüüll!!
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AA  rraajjzzoonn  aa  TTááppiióó  mmeettsszzeettéétt  llááttoodd,,  ffeelleettttee  ppeeddiigg  aa  ffoollyyóóbbaann  ééss  aa  ppaarrttjjáánn  ééllõõ
nnöövvéénnyyeekkeett  ssoorroollttuukk  ffööll..  NNyyííllllaall  jjeellöölldd  bbee,,  hhooggyy  mmeellyyiikk  nnöövvéénnyy  hhooll  ééll..  HHaa  vvaann
kkeeddvveedd,,  llee  iiss  rraajjzzoollhhaattoodd  aa  nnöövvéénnyytt..  

gyékény                        békatutaj                  virágkáka

mocsári nõszirom                     fûzfa                  nád

SSookkaann  mmeeggiijjeeddnneekk
eettttõõll  aazz  áárrttaallmmaattllaann
hhüüllllõõttõõll,,  ppeeddiigg  eeggyy
ttuullaajjddoonnssáággáárróóll  kköönnyy--
nnyyeenn  ffeelliissmmeerrhheettõõ..
SSzzíínneezzdd  kkii  éélleetthhûûeenn  aa
rraajjzzoott  ééss  aazz  áállllaatt  nneevvee
mmeelllléé  íírrdd  llee  aazztt  iiss,,
hhooggyy  mmiirrõõll  iissmmeerreedd
ffööll..

Neve: ____________________________________________________

Jellegzetessége: ____________________________________________
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Állatkvíz

KKii  vvaaggyyookk??  HHúúzzdd  aalláá  aa  hheellyyeess  vváállaasszztt..  

Nagy testû vízimadár vagyok, repülés közben nyakam S alakban görbül.

szürke gém fehér gólya bíbic

Gyönyörû, színes szárnyaimon a „szemek” a ragadozók elriasztását szolgálják.

sárga billegetõ jégmadár nappali pávaszem

Rágcsáló vagyok, de nem alszom téli álmot. Télen is táplálék után járok a 
hótakaró alatt.

mezei pocok pézsmapocok ürge

A fácán rokona vagyok, de vele ellentétben ritka madár lettem, tilos rám 
vadászni. 

fogoly seregély túzok

Nagy testû, de rossz ízû, Alföldön élõ madár vagyok. Trófeám miatt mégis
majdnem kiirtottak, ma egész Európában szigorú védelem alatt állok. 

daru túzok fehér gólya
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Növénykvíz

KKii  vvaaggyyookk??  HHúúzzdd  aalláá  aa  hheellyyeess  vváállaasszztt..  

A víz tetején lebegek, de víz alá merülõ leveleimmel apró állatokat kapok el,
velük táplálkozom.

zöldalgák békatutaj közönséges rence

Sárga virágú virág vagyok, az íriszekhez tartozom, de közülük
Magyarországon egyedül én nem vagyok védett.

virágkáka mezei aszat mocsári nõszirom

Tápanyagokban gazdag gyöktörzsemet régen szívesen fogyasztották, ma már
csak rózsaszín virágaimban gyönyörködnek az emberek. 

szivárványos ökle virágkáka fekete üröm

Régen fûszernövénynek használtak, ma allergiát okozó gyomnövényként tar-
tanak számon. 

fekete üröm piros árvacsalán fagyalszender

Ázsiai sós félsivatagokból származom, virágaim májusban fehérré varázsolják
a szikes pusztát. 

keserû édesgyökér csattanó maszlag pozsgás zsázsa
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Kislexikon

MMaaggyyaarráázzdd  mmeegg!!

Mit nevezünk kultúrsivatagnak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mit nevezünk vaksziknek?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mi a szikes puszta, hogyan alakul ki? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mit nevezünk elsivatagosodásnak és miért következik be? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A középkorban nagyon megnõtt a népesség, ezért egyre több élelmiszerre
volt szükség, ehhez újabb és újabb szántóterületeket kellett kialakítani.
Hogyan valósították ezt meg? Mi történt kb. 200 éve ezen a vidéken? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Igaz vagy hamis? 

IIggaazz  //  hhaammiiss

A mocsári teknõs lágy héjú tojásait a nap melege kelti ki.

A mezei pocok hosszú téli álmot alszik.

A mocsári nõszirom védett növény.

A nagy tegzes lárvája vízben él, a kifejlett egyed szárnyra
kel és elröpül.

A békatutaj virágai rózsaszínûek.

A folyami rák nappal jön elõ, és növényi törmelékkel 
táplálkozik.

A guvat a darufélék csoportjába, a bölömbika pedig a
gémfélékhez tartozik.

A rózsagubacs egy ritka kerti növény.

A horgásztavak kedves vendége a vidra, ami vízinövényeket
fogyaszt.

A kertekben és belterületeken azok a vad növényfajok 
maradtak meg, amelyek jól bírják a taposást és a 
vegyszerezést.

A szongáriai cselõpók, a vidra és a pézsmapocok közös
tulajdonsága, hogy földbe ásott üregekben élnek.

A szemölcsevõ szöcske ragadozó, régen valóban használták
szemölcsök eltávolítására.
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PPáárroossííttssdd  aa  ggaazzddáállkkooddáássii  mmóóddookkaatt  aa  hhoozzzzáájjuukk  ttaarrttoozzóó  jjeelllleemmzzõõkkkkeell..  

kis parcellák

igás ló, ökrös szekér

növényvédõ szerek

traktor

hatalmas szántóföldek 

mezõvédõ erdõsávok, bokrok

mûtrágyázás

állati eredetû trágya

AA  ffeennttii  ffooggaallmmaakk  sseeggííttssééggéévveell  rraajjzzoolldd  llee,,  hhooggyyaann  nnéézzhheetteetttt  kkii  aa  ttáájj  ffeellüüllrrõõll

200 éve és napjainkban:

HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOSS
PPAARRAASSZZTTII

GGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS

IIPPAARRSSZZEERRÛÛ  
MMEEZZÕÕGGAAZZDDAASSÁÁGG
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PPáárroossííttssdd  öösssszzee  aa  mmaaddáárrffaajjookkaatt  aa  fféésszzkkeellõõhheellyyeeiikkkkeell..

kis vöcsök nádasokban, földhöz közel

nádi sármány víz felszínén 

kékvércse idõs fák odvai

macskabagoly elhagyott varjú és szarkafészkek

szürke légykapó jellegzetes gömb alakú fészekben

szarka tornác oszlopain, elhagyott fecskefészekben

SSzzíínneezzdd  kkii  éélleetthhûûeenn  eezzeekkeett  aa  mmaaddaarraakkaatt  ééss  íírrdd  mmeellllééjjüükk,,  hhooggyy  hhooll  ééllnneekk..  

jégmadár túzok bíbic
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AA  kköövveettkkeezzõõ  vveerrssrréésszzlleetteekkbbõõll  kkiihhaaggyyttuukk  eeggyy  áállllaatt  vvaaggyy  nnöövvéénnyy  nneevvéétt..
EEggéésszzííttssdd  kkii  aa  sszzöövveeggeekkeett..  HHaa  ttuuddsszz  mméégg  oollyyaann  iirrooddaallmmii  mmûûvveett,,  aammeellyybbeenn
sszzeerreeppeell  vvaallaammiillyyeenn  nnöövvéénnyy  vvaaggyy  áállllaattffaajj,,  íírrdd  llee!!  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató

– Korai neked a konty! – 
Ordít lányára a __________.
– Ha meglátlak a csukával,
Összetörlek te poronty!

Ez a fényes szõrû ________
azért mászott fel a hídra,
mert tudja, hogy szép a szõre;
így vár a fényképezõre. 

Miért cikáznak a kis _______?
Hogy az eget kékre fessék, 
s ha mindenütt van már festék,
„kész a tavasz” – jelenthessék. 

Miért tanulnak a kis _______? 
Azért, hogy a leckét értsék.
Tanítójuk egy hasas,
Pápaszemes lomha _______. 

Így szól fiához a _______: 
– Ha ügyvéd vagy, hát csak magolj. 
Mert nemsokára felkeres
a felperes. 
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AAzz  eemmbbeerrii  tteevvéékkeennyyssééggeekk  kkáárroossíítthhaattjjáákk,,  sszzeennnnyyeezzhheettiikk  aa  kköörrnnyyeezzeetteett..  
Véleményed szerint, lakóhelyeden mi okozza a legnagyobb környezet-
károsítást?

___________________________________________________________________________ 

KKöössdd  öösssszzee,,  hhooggyy  mmeellyyiikk  sszzeennnnyyeezzõõffoorrrrááss  mmiitt  sszzeennnnyyeezzhheett..  ((EEggyy  sszzeennnnyyeezzõõ--
ffoorrrrááss  ssaajjnnooss  ttööbbbb  eelleemmeett  iiss  éérriinntthheett!!))

szilárd hulladék talaj

szennyvíz talajvíz

közlekedési zaj folyók, patakok

kipufogógázok levegõ

növényvédõ szerek növények

mûtrágyák állatok

MMiillyyeenn  kkáárrookkaatt  ookkoozz??  ÍÍrrdd  mmeelllléé!!

Tavaszi tarlóégetés:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Motorozás a felázott gyepen:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Védett növények gyûjtése:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Mesterséges csatornák:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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TTááppiióóggyyöörrggyyee  mmeelllleetttt  tteerrüüll  eell  aa  GGuullyyaa--ggyyeepp,,  aammeellyy  aa  TTááppiióó--vviiddéékk  eeggyyiikk  uuttooll--
ssóó  nnaaggyy  kkiitteerrjjeeddééssûû  ppuusszzttáájjaa..  EEzztt  aa  ggyyeeppeett  mmaa  iiss  úúggyy  hhaasszznnáálljjáákk,,  aahhooggyy  ttööbbbb
sszzáázz  éévvee  tteettttéékk,,  eerrrrõõll  áárruullkkooddiikk  aazz  eellnneevveezzééssee  iiss..  MMiirree  hhaasszznnáálljjáákk  eezztt  aa
tteerrüülleetteett??

___________________________________________________________________________ 

MMiillyyeenn  nnöövvéénnyyzzeett  ééll  eezzeenn  aa  tteerrüülleetteenn??

___________________________________________________________________________ 

AA  tteerrmméésszzeettvvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy  aallaappjjáánn,,  mmiinnddeenn  sszziikkeess  ttóó  oorrsszzáággooss  vvééddeelleemm
aallaatttt  áállll..  GGyyöörrggyyee  hhaattáárráábbaann  ttööbbbb  iillyyeenn  ttóó  iiss  ttaalláállhhaattóó..  SSoorroolljj  ffeell  hháárrmmaatt!!

________________________

________________________

________________________

UUggyyaannccssaakk  ttöörrvvéénnyy  áállttaall  vvééddeetttteekk  aa  kkuunnhhaallmmookk..  TTááppiióóggyyöörrggyyee  hhaattáárráábbaann  iiss
ttaalláállhhaattóó  eeggyy  iillyyeenn..  MMii  aa  nneevvee??

________________________

MMiirree  hhaasszznnáállttáákk,,  mmiiéérrtt  ééppíítteettttéékk  eezzeekkeett  aa  kkuunnhhaallmmookkaatt  rrééggeenn??  

___________________________________________________________________________ 

MMiiéérrtt  ffoonnttoossaakk  eezzeekk  aa  kkiiss  hhaallmmookk  tteerrmméésszzeettvvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttbbóóll??  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

TTááppiióóggyyöörrggyyee  ééss  ÚÚjjsszziillvvááss  kköözzöötttt  hhaallaaddtt  aa  kköözzééppkkoorrbbaann  aa  SSóó--úútt..  HHoonnnnaann
hhoovváá  sszzáállllííttoottttáákk  eezzeenn  aa  ssóótt??  

___________________________________________________________________________ 
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JJeellöölldd  aa  ttéérrkkééppeenn  TTááppiióóggyyöörrggyyee  éérrttéékkeess  ééllõõhheellyyeeiitt,,  íírrdd  mmeellllééjjüükk  aa  nneevvüükkeett..  
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