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TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

 

2. OSZTÁLY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2010. FEBRUÁR 15. 

 

CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Levelezési cím: ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Felkészítő tanár neve: __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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  2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 
 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
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ERDEI FÜLESBAGOLY 
 

Narancsvörös szemével és hosszú tollfüleivel az uhura emlékeztet, de annál sokkal kisebb, 

karcsú testű bagoly. Hazánkban ma még mindenfelé előfordul, a hegyvidéki és folyóártéri 

erdőkben, nagyobb parkokban, ligetekben, de télen néha a városokban is lehet találkozni vele. 

Állandó madarunk, ősszel azonban északabbról is beállítanak vendégek hozzánk, amelyek 

azután egészen tavaszig tizedelik nálunk a pockokat, egereket. Ez az egyébként magányosan 

élő bagoly télen az északabbról érkezett példányokkal együtt kisebb-nagyobb csapatokba 

verődik. A nappali órákat valami sűrű fenyvesben töltik; alkonyatig szorosan a fatörzshöz 

simulva szunyókálnak. A parkokban tanyázó baglyok hamar megszokják a fák alatt járó-kelő 

embereket, nem félnek és ha valaki elmegy alattuk, csak kíváncsian előrehajolnak, és tágra 

nyitott szemmel, felmeredő füllel figyelnek. 

Az ilyen pihenőfák alatt gyűjtik össze a táplálékmaradványokat tartalmazó, szőrből és 

csontocskákból álló hosszúkás gombócokat, melyekből pontosan meg lehet határozni az erdei 

fülesbagoly étrendjét. Így derül fény arra, hogy ez a bagolyfaj csaknem kizárólag apró 

rágcsálókon, nálunk elsősorban mezei pockon él, és így a mezőgazdaság egyik leghasznosabb 

ingyenes segítője. Éjszakánként akár 6-8 darabot is bekebelez egy-egy bagoly a kis 

rágcsálókból! Zsákmányát tűhegyes karmaival ragadja meg és rendszerint egészben nyeli le. 

Az erdei fülesbagoly nem épít fészket, hanem szarkák és varjak elhagyatott otthonait 

foglalja el. Ha a jogos tulajdonos netán megpróbál ellenállni, a bagolypár nem sokat 

teketóriázik, erőszakkal is meghódítja a kiszemelt fészket. A tojó 4-6 fehér tojását március 

végén vagy áprilisban rakja le, de már jóval korábban hallani esténként a környéken a baglyok 

mély „hu-hu” hangját. A fiókák négy hét alatt kelnek ki, és körülbelül ugyanennyi idő 

szükséges ahhoz, hogy felnövekedjenek, és elhagyják a fészket. 

Az éj sötétjében természetesen nagyon nehéz megfigyelni, mi is történik a fészeknél, de a 

fiókák izgatott, kérő hangjából következtetni lehet arra, hogyan zajlik az etetés. Nagyon sok 

rágcsálót hordanak össze az öreg madarak, a kicsinyek néha nem is képesek valamennyivel 

megbirkózni, és a pockok, egerek napokig ott fekszenek a fészek szélén. Megesik, hogy az 

erdei fülesbaglyok madarat is fognak, elsősorban a kertek körül gyakori verebeket tizedelik 

meg. Kecskeméten figyelték meg, hogy éjszaka az utcai lámpák fényénél szedték le az 

ágakról az alvó verebeket. 

Sajnos még ma is találkozhatunk olyan emberekkel, akik szobájuk falát jól-rosszul kitömött 

bagollyal díszítik. Hazánkban minden bagolyfaj védett! Már csak a szorgalmas 

rágcsálópusztítás miatt sem lenne szabad a tilosban lőni őket, és utána porfogó „szobadíszt” 

készíttetni belőlük. 



Fekete István Általános Iskola II. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

Tel./Fax: 06-29-419-113 

 4 

 

1. feladat 

 

Válaszd ki, és húzd alá a helyes válaszokat! 

 

a ) Hol él az erdei fülesbagoly? 

  

 vízparton  

 ligetekben  

 parkokban  

 erdőben   

 városokban 

 

b ) Hogyan él? 

  

 mindig csapatokban    

 ősztől tavaszig csapatokban   

 az év más időszakában magányosan   

 mindig magányosan 

 

 

 

 

2. feladat 

 

Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat, mondatrészeket! 

 

a ) Mivel táplálkozik? 

 

b ) Mivel ragadja meg zsákmányát? 

 

 

 

 

 

3. feladat 

 

Keresd meg az alábbi szavak megfelelőit a szövegben, majd írd le! 

 

a) pusztítják: _________________________ d) megszerzi:______________________ 

 

b) alszanak:__________________________ e) éles:___________________________ 

 

c) felfal, megeszik:_____________________ f) érdeklődően:____________________ 

 

6  

5  

2  
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4. feladat 

 

Egészítsd ki! 

 

Az erdei fülesbagoly szarkák, varjak _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

A tojásrakás _______________________________ történik, és 4 hét múlva ______________ 

_____________________________________. 

A szülők _____________________________________________ fiókáikról. 

 

3  
 

 

5. feladat 

 

Miért hasznos madár az erdei fülesbagoly? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2  
 

 

 

 

6. feladat 

 

Gyűjts szólásokat, közmondásokat a bagolyról!  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5  
 

 

 



Fekete István Általános Iskola II. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

Tel./Fax: 06-29-419-113 

 6 

 

7. feladat 

 

Szorgalmi feladat 

 

Készíts rajzot az erdei fülesbagolyról! Nézz utána az interneten vagy ismeretterjesztő 

kiadványokban milyen a tollazata, csőre, lába, karmai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen: 

 

    

  

A szorgalmi feladat megoldásával jutalompontokat szerezhetsz!   

23  


