
4. Feladatlap 5. osztályosok Név: ...................................................  

  Iskola neve: .........................................  

A 2021 -es év kiválasztottjai 

Magyarországon minden évben megválasztják az év élőlényeit. Így akarják minél in-
kább felhívni a figyelmet a természet szépségeire és sokféleségére. A természet meg-
őrzése és folyamatos védelme mindannyiunk feladata. 
Az Év Fája mozgalmat az Országos Erdészeti Egyesület indította.  
1996 óta minden évben megválasztják az év fafaját. A mozgalom célja az adott ősho-
nos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés mind az erdész szakembe-
rek, mind a nagyközönség számára.  
2013 óta az Év fája honlapon keresztül zajló nyílt online szavazáson dől el melyik fa 
lesz a következő év választottja. 
A hagyományokhoz híven az idei évben is több fafaj közül választhattak a szavazók. 
A lisztes berkenye, a fehér nyár, és a kecskefűz közül kellett választani. 2021 fája a 
szavazatok döntő többségével a lisztes berkenye lett. 

A lisztes berkenye lombhullató, 6-12 méter 
magasra megnővő fa. Kérge sima, ezüstös- 
vagy fénytelen szürke. Felülete idővel repe-
dezetté válik. Fénykedvelő, de a félárnyékot 
is elviselő fa. A virágzási ideje május–június 
között van. A krémszínű-fehér virágokat ro-
varok porozzák be. Skarlátvörös bogyókat 
hoz, amit gyakran madarak fogyasztanak. 
 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 1979-ben indította el az „Év 
madara” programját. Ennek célja, hogy a 
társadalommal megismertesse azokat a 
madárfajokat, amelyek védelmében a 
lakosság különösen fontos szerepet kaphat. 
Az év madarának csak olyan fajt választanak, 
amelynek folyamatos védelmében az 
egyesület tevőlegesen is részt vesz. 

 

2021-ben az év madarának a cigánycsukot választották. A cigánycsuk a verébalakúak 
rendjébe tartozó faj. Mindössze 12 cm. A hím feje és farka fekete, nyakán kétoldalt a 
foltok, fartöve és a szárnyán lévő hosszanti csíkok fehérek, melle rozsdavörös.  
A tojó hátoldala szürkésbarna és csíkos, melle matt rozsdabarna, nyakának oldalsó 
része halvány fehér. Hazánkban gyakori madár. Élőhelye sík és dombvidékek fás-
cserjés területei, füves árokpartok, rétek, legelők, de megtalálható gyümölcsösökben 
is. Magyarországon rendszeres fészkelő, márciustól októberig tartózkodik a 
térségben. Vonuló, de alkalmanként itt telel. Tápláléka rovarok pókok, százlábúak, és 
apró csigák.  



Az év hala programját a Magyar Haltani 
Társaság kezdeményezi 2010 óta, hogy így is 
felhívja a figyelmet egyes halfajok 

jelentőségére vagy esetleges veszélyeztetett 
mivoltára. A Magyar Haltani Társaság 
honlapján rendezett közönségszavazásra 
7683 szavazat érkezett. Az élen a közepes és 

nagyobb folyóink alföldi szakaszait kedvelő jászkeszeg végzett. A jászkeszeg ezüstös 
színű pontyféle. Az alsó úszói többnyire pirosas színűek, a húsa szálkás, de ízletes. 
Táplálékát zömmel az üledékben rejtőző gerinctelen állatok, férgek puhatestűek 
alkotják. Áramláskedvelő faj, de a gyakran felfrissülő tavakban is megtalálható, 
amilyen például a Tisza-tó. A Balatonban azonban ritkaság. 1995-ben fogták ki a 
legnagyobb ilyen halat, melynek súlya 3kg 86 dkg.   

1.Sorold föl milyen természetvédelemmel foglalkozó társaságok szervezték a  

 2021-es év élőlényeinek a kiválasztását! 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Igazak vagy hamisak a következő állítások?          Igaz= I; Hamis=H 

- Az év élőlényeit minden évben a természetvédők választják ki.      …… 

- A szavazás célja a figyelem felkeltése.                                                   …… 

- Csak a természetvédelemmel foglalkozók figyelmét akarják  

felkelteni a szavazással.                                                                           …… 

- A szavazás online zajlik.                                                                         …… 

- A természet védelme a természetvédők feladata.                               …… 

3. Húzd alá kékkel a szövegben a 2021-es év fájának, madarának, halának a nevét! 

4. Töltsd ki a táblázatot a 2021-es év fájára vonatkozóan! 

A fa neve:  

A szavazásban résztvevő fák neve:  

Az első szavazás időpontja:  

Az első online szavazás időpontja:  



A szavazást elindító társaság neve:  

A fa mérete:  

Örökzöld vagy lombhullató?  

Virágzásának ideje:  

A virágok beporzása:  

Termés:  

 

5. Színezd ki a leírásnak megfelelően a hím cigánycsukot! 

A tojó jellemzőit írd az üres négyzetbe! 

hím 

tojó: 
hátoldala: 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 
melle: 
………………………………………………………. 
nyaka: 
……………………………………………………… 

 

6.Válaszolj a kérdésekre! 

- Mekkora madár a cigánycsuk? 

………………………………………………. 

- Mikor tartózkodik nálunk? 

………………………………………………………………………………………………… 

- Sorold fel az élőhelyeit! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

- Mivel táplálkozik?  

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Milyen a jászkeszeg külseje? Írj róla 1 mondatot! 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

8. Egészítsd ki a következő mondatokat a megfelelő szavak aláhúzásával! 

- A Magyar Haltani társaság honlapjára  7683,          4863   szavazat érkezett.         

- A jászkeszeg közepes és nagy folyóink          hegyi,      alföldi   szakaszát kedveli. 

- A jászkeszeg húsa    ízletes, de szálkás          ízletes és kevésbé szálkás. 

- A  Tisza- tó,      Balaton      a kedvelt élőhelye. 

 

Határidő: február 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


