
Az                       és a                          ajánlásával  

Kedves Családok! 
 

 

"Amikor az erdőre kimégy,  

figyelve lépj, és lábujjhegyen.  

    Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó:  

 akkor  már tudnod kell, hogy az erdő észrevett… 

              Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt, ahogy  

a fák között  tovaoson…   

    De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik.   

Kiülnek a virágok  szirmaira, és kedvesen reád kacagnak.  

  De akkor a patakot is meghallod, ahogy neked  mesél,  

csodálatos meséket az erdőről...” 
 

 

      

Wass Albert 



Vicces: 

Szappanfavirágúak családjába tartozik.  

Közepes termetű fa (20m). Törzse szabálytalan, görbe, 

erősen ágas, kérge téglalapokra tagolt, parás, 

szürkésbarna, koronája sűrű.  

Vesszeje rozsdabarna, gyakran paraléces, rügyei barnák, 

csúcsukon szürkén molyhosak.  

Levelei keresztben átellenesek, 4–7 cm 

hosszúak, 5 ritkábban 3 karéjúak, 

mellékkaréjosak. Poligám virágai laza 

sátorozó bugában nyílnak, keskeny szirmai 

sárgászöldek. Termése 2–4 cm hosszú 

ikerlependék, a szárnyak közel párhuzamosan 

állnak. 

Jókai Mór: ÜLTESS FÁT  

Ültess fát!  

Hogyha mást nem, lombot ád.  

Árnyékában megpihenhetsz, 

gondot ő visel reád.  

Jó tavasszal nyit virágot, 

messze érzed illatát. Kis 

madárka száll reája, ingyen 

hallgathatod szavát.  

Ültess fát! 

Az év fája: Tatár juhar  



Az év madara: Erdei fülesbagoly 
A leggyakoribb bagolyfajunk, egyre gyakrabban költ városokban. 

Kizárólag éjszaka vadászó ragadozó madár. Tápláléka idénytől és 

területtől függ, leginkább rágcsálókat (egerek, cickányok, pockok) 

esetenként madarakat és rovarokat is fogyaszt. Hossza 30-37 cm, 

szárny-fesztávolsága 90-98 cm.  

Horgas, éles és hegyes csőre 

kiváló fegyver. A lábával 

fogva tartott áldozatát ezzel 

üti agyon. A táplálék 

megkeresésében hallása és 

látása segíti. Fészket nem 

építenek, előszeretettel 

használják az elhagyatott 

varjúfészkeket. A 

fészekaljában 3-5 fehér tojás 

található. A  kikelt fehér 

pihés apróságokat a tojó 

melengeti. A fiókák 

háromhetes korukban 

hagyják el a fészket és a 

közeli fákon üldögélnek. 

Testtömege 220-370 gramm közötti. Tollfüle hosszú, jól látható, de szinte 

észrevehetetlen is lehet, röptében és nyugalmi állapotban gyakran behúzza. 

Egy hónapos koruk után már tudnak repülni és a  

szüleik egész önállósodásukig etetik őket. 

 

Az év madara az erdei fülesbagoly 

https://www.youtube.com/watch?v=H_Rcc6erpgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=H_Rcc6erpgQ


Az év  városi madara: Vörösbegy 

Rovarokkal és pókokkal táplálkozik, 

de olykor apró csigákat is fogyaszt.  

A hideg idő beálltával bogyókat, 

gyümölcsöket is szedeget.  

A vörösbegy 12,5–14 centiméter hosszú. A tojó és a hím 

hasonló színezetű, narancssárga tollakkal borított begyük és 

arcuk van. 

Parkokban, kertekben, patakpartokon, erdőkben, évente 

kétszer költ.  

A gyökerekből, fűszálakból, levelekből, mohából és 

pehelytollakból készülő fészket a tojó építi. 

Apróra vágott almával, főtt hússal, sajttal, lisztkukaccal 

etethetjük őket télen. 



Erdei fülesbagoly simogatása 

https://www.youtube.com/watch?v=I1I438K7WBQ 

Erdei fülesbagoly (long-eared owl) "beszél„ 

https://www.youtube.com/watch?v=p5oNn_leWtE 

Erdei fülesbagoly fióka, meg én 

https://www.youtube.com/watch?v=gYhd1I1IdRk 

Erdei fülesbagoly család 

https://www.youtube.com/watch?v=SePtWpD2RJs 

 Vörösbegy 

https://www.youtube.com/watch?v=JajQqzbfOsQ 

Vörösbegy óriás cinkegolyó etetőn  

https://www.youtube.com/watch?v=FylrP7JAZuo 

vörösbegy 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgslwTWDFUI 

Vörösbegy fürdik. 

https://www.youtube.com/watch?v=vVy9UQVBHYE 

Bagoly rajzolás egyszerűen gyerekeknek 

https://www.youtube.com/watch?v=bAlAbIdsUYM 

Fess velem! Madár rajzolás és festés vízfestékkel: 1. Vörösbegy 

https://www.youtube.com/watch?v=DnH81XSeyLA 

Nézegetnivaló 
 

           érdekességek 
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Tavaszi álganajtúró (Év rovara 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=g_-Df9a_1AQ 

Álganajtúró mozgása 

https://www.youtube.com/watch?v=gu4wsF9bM1w 

Bogaras bácsival. Miért nagy a csajkó feje? 

https://www.youtube.com/watch?v=F_-YnzKjrNw 

 

Májvirág 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga801d6EfO0 

Nemes májvirág 

https://www.youtube.com/watch?v=dZOF7P60bUM 

Májvirág 

az év vadvirága 

Alig                              15 cm nagyságura nő meg. A gyengén mérgező 

növény a boglárkafélék  családját gyarapítja. A nyirkos lombos vagy 

vegyes erdők meszes, humuszban gazdag talaját kedveli, fenyves 

erdőkben nem találkozunk vele. Mivel élőhelyére érzékeny, és a hangyák 

segítségével is csak lassan terjed, hazánkban is védett. 

Hazánkban összesen hat álganajtúró faj él, ezek közül a tavaszit feltűnő színe és fémes csillogása 

alapján lehet a legkönnyebben kiválasztani. A zömök, gömbölyded rovarok akár két centiméter 

nagyságúra is megnőhetnek, ezzel kifejezetten nagynak számítanak a hazai bogarak között. Sima 

kitinpáncéljuk színe a fémes zöldtől a kéken és ritkán a lilán át egészen a feketéig terjedhet. 

Tavaszi álganajtúró 

az év rovara  

báb 
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Süllő 

az év hala 

Oldalán elmosódó sötétebb sávok, néha foltok találhatók. Két 

hátúszóját, valamint farokúszóját fekete foltsorok díszítik. A 

süllő valódi halevő ragadozó, táplálékának zömét elsősorban a 

küsz képezi. A horgászok körében a legnemesebb ragadozóként 

ismert. A hazai horgászrekord 15 kg. Húsa szálkamentes, kiváló 

minőségű, a halgasztronómia egyik legkedveltebb alapanyaga. 

 

A süllő nagyra növő, megnyúlt testű, 

oldalról enyhén lapított halunk. 

Csúcsba nyíló szája nagy, a szeglete 

eléri a szem hátulsó vonalát. Benne 

nagy, erős fogak ülnek, köztük a 

többiek közül kiemelkedő ebfogak is.  

ikra 

A KERESZTES VIPERA 

https://www.youtube.com/watch?v=wVDsg0qTSy4 

Süllő lesen egy hazai bányatóban 

https://www.youtube.com/watch?v=houqvXJYyTc 

A keresztes vipera viszonylag rövid, vaskos kígyófaj, testhossza átlagosan 60-90 cm. Pikkes bőrének színezete 

változatos, lehet szürkés, barnás. A nőstények feje lapos és háromszög alakú, míg a hímek feje nyújtottabb, inkább 

körte formájú. A hímek karcsúbbak és hosszabbak a zömök, vaskos testalkatú nőstényeknél, és több farokpajzsuk 

van.  Főleg kisemlősökből álló, de olykor rovarokkal kétéltűekkel, más hüllőkkel kiegészített étrendjét marással 

teszi ártalmatlanná.  Álelevenszülő: utódai a testében fejlődnek, majd lágy, átlátszó burokban jönnek világra.  

Az év hüllője: 

Keresztes vipera  
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Az év emlőse: 

            Vidra 

A vidra részben vízben élő ragadozó emlősállat, szinte 

kizárólag éjszakai életet él. Az ujjai közötti úszóhártyák 

és áramvonalas teste egyaránt a gyors úszást segíti elő. 

Testtömege: 3–14 kg. Testhossza: 46–82 cm. Vackát víz 

fölé hajló fák tövében, maga ásta kotorékban készíti, a 

bejárata a víz alatt is nyílhat. Tápláléka változatos lehet, 

de döntően halakból, kagyló, vízben élő rovarok, 

rovarlárvák - áll. Idejének csak kis részét tölti a vízben 

vadászattal és játékkal, vackában pihen, alszik leginkább.  
A nőstény leggyakrabban 2 kölyköt hoz világra,  3 

hónapig szoptatja, akár egy évig együtt is maradhatnak. 

Az európai vidra egész kontinensünkön 

 veszélyeztetett faj! 

A vidra az év emlőse 

https://www.youtube.com/watch?v=ftOZdV3_SPM 

https://www.youtube.com/watch?v=ftOZdV3_SPM


Kinga, az árva vidra cuki! 

https://www.youtube.com/watch?v=zETYgGUqsAI 

Nimród, a megmentett kisvidra 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5F-H6rinhQ 

CUTE AND FUNNY OTTERS 

https://www.youtube.com/watch?v=N-CxdovEdGU 

Otters Making Strange Noises For Food Compilation 

https://www.youtube.com/watch?v=PhX35jRb1co 

Cute Baby Otters and Funny Otters 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg-QdJwKtkM 

Cutest Baby Otter EVER!! 

https://www.youtube.com/watch?v=_RY3wNqKCSM 

Mentett vidrák 
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Az év gombája: 

Piros csészegomba 

Az év  

gyógynövénye: 

Bíbor kasvirág 

A bíbor kasvirágot  

(a gyökeret és a föld 

feletti részt) belsőleg 

közönséges megfázás 

tüneteinek enyhítésére,  

betegség megelőzésére 

alkalmazzák.  

Szára egyenes, elágazó, szőrös vagy csupasz, 60-180 

cm magas. A kúpalakú fészket bíborszínű csöves és 2-4 

cm hosszú, viszonylag széles, eleinte felálló, később 

lecsüngő, rózsáspiros nyelves virágok alkotják. 

Gyöktörzse erősen elágazó, sok vékony gyökérrel. 

Tudtad? 

Európában is termesztett gyógynövény. 

Latin nevük a görög echinosz (sündisznó) szóból származik, mert 

a virágzat közepe egy összegömbölyödött sündisznóra hasonlít.  

csészegomba átmérője mindössze 1 cm körüli, de a csoport akár több tenyérnyi felületet 

is beboríthat. A gombák azon csoportjába tartozik, amelyek ugyan nem mérgezőek, de 

az ehetők közti felsorolás sem tartalmazza. 

A legtöbb csészegomba, 

sosem egyesével jelenik 

meg, az egymás mellett 

sorakozó kis kelyhek 

sokszor egész telepeket 

alkotnak.. Egy-egy 

Piros csészegomba 

https://www.youtube.com/watch?v=qecorS_SeFU 

Kasvirág 

https://www.youtube.com/watch?v=WfDawQJ-9Ic 
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