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Beküldési határidő: 2014. DECEMBER 08. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI DECEMBER 1-ÉN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 
 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

 

Tanuló neve: ______________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Osztálya: _________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: _______________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

www.fekete-merdo.sulinet.hu


Fára kúszó fakúsz 

 

Nemzetségéből a rövidkarmú fakúsz a legelterjedtebb hazánkban, a 

középhegységi lomberdőkben, a folyók ligeterdeiben, parkokban fészkel. 

Rejtőzködve él, olykor szerény „ti-ti” hangjával hívja föl magára a figyelmet. 

Ősszel és télen kóborol (gyakran a cinegékhez csapódva), ilyenkor fölbukkan a 

kertekben is, főleg ott, ahol nagy, öreg fát talál. 

 A fakúsz mindössze 12 centis, verébalkatú madár, vékony, lefelé hajló 

csőrrel. Karmai rokonához, a hegyi fakúszhoz képest rövidebbek – innen a neve. 

Táplálékát (pókot, tetvet, hernyót) a fák kéregrepedéseiben keresgéli, miközben 

a törzsön jellegzetes csavarvonalban közlekedik. (Mindig fölfelé kúszik; ha 

újabb fára röpül, annak az alján landol, és úgy csavarodik fölfelé.) A hím és a 

tojó hasonló méretű és színezetű. Fészke nem mindennapi: az elálló kéreg alá, a 

törzs repedésébe építi. Évente kétszer költ, először áprilisban. A 6-7, fehér 

alapon vörhenyesen pettyezett kis tojásból jó két hét alatt kelnek ki a fiókák, s 

még ennyi ideig maradnak a fészekben. 

 Noha állománya nincs veszélyben, hazánkban védett (eszmei értéke 25 

ezer forint). Mesterséges fészekodúban is megtelepül, ha azokat 2-4 méter 

magasságban helyezzük ki. Télen ritkán az etetőn is megjelenik, különösen, ha 

nincsenek ott eledelért harcoló, tollas vetélytársak, mert azokat kerüli. 

 

 

1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre! 

(Kérdésenként egy szót.) 

 

- Hogyan közlekedik a fakúsz a fák törzsén? 

- Milyen a hím és a tojó színe és mérete egymáshoz képest? 

- Milyen mintája van a tojásainak? 

- Melyik madárfajhoz csapódva szokott kóborolni? 

 

2. Válaszolj a kérdésekre! 

 - Hol él a rövidkarmú fakúsz? 

 _______________________________________________________  

 - Mivel táplálkozik? 

 _______________________________________________________  

 - Hová építi fészkét? 

 _______________________________________________________  

 - Melyik madár a rokona? 

 _______________________________________________________  
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3. Mondd másképpen! 

- fölbukkan: _________________________________________  

 - legelterjedtebb: _____________________________________  

 - mesterséges: _______________________________________  

- mindössze: ________________________________________  

 - landol: ____________________________________________  

 - állomány: _________________________________________  

 - vetélytárs: _________________________________________  

 

4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 

 - Évente kétszer költ, először tavasz közepén. 

- A hegyi fakúsz nem a legelterjedtebb hazánkban. 

- Télen, mikor kevés a táplálék, gyakran vív harcot a többi madárral.  

- Ha újabb fára repül, annak mindig az aljára száll. 

- Szereti magára felhívni a figyelmet.  

- A kipusztulás veszélye fenyegeti. 

 

5. Szerinted honnan kapta a madár ezt a nevet: fakúsz? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

6. Egészítsd ki a szöveg szerint! 

 

Évente ___________  költ, először  ______________________  . A  ________  , 

fehér alapon  ______  ________________________________  kis tojásból jó 

 ________________ kelnek ki a fiókák, s még ennyi ideig maradnak a 

fészekben. 
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7. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

középhegységi fakúsz  _____________________________  

tollas madár  ____________________________  

hegyi lomberdő  ____________________________  

elálló kéreg  ____________________________  

verébalkatú vetélytárs  ____________________________  

 

 

8. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 

Ha mi szeretnénk a fakúsznak fészket építeni, hová kell elhelyeznünk? 

a.) árnyékos helyre b.) fa aljára c.) 2-4 méter magasra 

 

Milyen a csőre? 

a.) lefelé hajló b. olyan, mint a verébé c.) olyan, mint a cinegéé 

 

Mikor találkozhatunk vele a kertekben? 

a.) ha korán felkelünk b.) tavasszal c.) ősszel és télen 

 

Hány tojást tojik egy fakúsz évente? 

a.) 6-7 b.) 12-14 c.) 25-30 

 

 

9. Végezz kutatást! Írd a felsorolt védett madarak neve mellé az eszmei 

értéküket! 

 

búbos vöcsök  ___________________  

bíbic  ___________________  

nagy fakopáncs  ___________________  

fekete gólya  ___________________  

gyurgyalag  ___________________  

réti sas  ___________________  
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Szerinted mit jelent az „eszmei érték” kifejezés?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

 

Szerinted mitől függ az, hogy egy védett állat eszmei értéke több vagy 

kevesebb? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

 

10. Készíts tablót a rövidkarmú fakúszról A/4 méretben! Tartalmazhat 

képet, rajzot, szöveget. Legyen benne minél több információ a madár 

megjelenéséről, lakhelyéről, életmódjáról! 

 

  

 

 Összes pont:  
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