
6. o. Természetismeret A füves területek összefoglalása 

Óravázlat 

Uralkodó növényeik a fűfélék. 

 Közös jellemzőik: 

 mellékgyökérzet 

 el nem ágazó, üreges szár 

 szárölelő, mellékeres levél 

 szél porozta virágok  

Száraz rétek növényei: siskanád, angolperje, mezei zsálya 

Nedves rétek növényei: mocsári zsurló, réti boglárka 

A fürge gyík 

Kültakaró: száraz szarupikkely, szarupajzs (többször vedlenek) 

Mozgás: kígyózó mozgás (hajlékony gerincoszlop, gyenge lábak) 

Testhőmérséklete változó 

Rejtő színe van 

Lágy héjú tojásokkal szaporodik (a nap melege költi ki) 

Téli álmot alszik 

Rovarokkal táplálkozik 

 

A vakond 

Ásóláb: ujjai hegyes karmokban végződnek, köztük bőrhártya van 

Rovarevő tűhegyes fogazat (valamennyi fogtípusa hegyes) 

Tápláléka: rovarok, rovarlárvák, gyűrűsférgek, egerek, pockok 

Nem alszik téli álmot 

Testfelépítése alkalmazkodott a táplálék megszerzéséhez: hengeres test, bársonyos szőr, nincs 

fülkagyló, megnyúlt orr, apró szemek, mellső lábai rövidek kifelé hátrafelé fordulnak. 

 

Sáskák, szöcskék, és a tücskök. 

fajok: olaszsáska, zöld lombszöcske, mezei tücsök 

Közös tulajdonságuk: 

 rovarok (három testtáj, három pár ízelt láb) 

 harmadik pár lábuk ugróláb 



 rágó szájszerv 

 összetett szem 

 csápok (ízlelő és tapogató szerv) 

 két pár szárny  

 kepések hangot adni és felfogni 

 növényevők (a zöld lombszöcske apró rovarokkal táplálkozik) 

Fejlődésük: KIFEJLÉS: pete, lárva, kifejlett rovar (bábállapot nincs!) 

mezei nyúl 

Rejtőszín 

Hátsó pár lába erős ugróláb 

Metszőfogai hosszúak hajlottak, folyamatosan nőnek rágcsáló fogazat  

Szemfoga nincs, zápfoga redős  növényevő 

Vakbelében baktériumok élnek (segítik a növényi rostok megemésztést) 

Éjjel jár táplálék után, nappal a vackán pihen.  

Kiváló a hallása 

Évente háromszor fiadzik (2-4 kölyök) 

 

mezei pocok 

Növényevő, rágcsáló. 

Télen is táplálkozik, járatait a hó alatt készíti 

10-14 cm nagyságú, testfelépítése az egérhez hasonló (kisebb a füle rövidebb a farka) 

Rendkívül szapora állat (évente hatszor is kölykezik Kb. 50 utód) 

 

közönséges hörcsög 

Növényevő, rágcsáló állat, de állatokat is eszik (giliszta, rovar mezei pocok) 

Télire a pofazacskójában készletet gyűjt 

Megszakított téli álmot alszik, ha felébred, a készleteiből táplálkozik 

25-30 cm nagyságú 

Járatai akár 2m mélyen is futnak. 

Évente 6-10 utódot hoz a világra. 

 

Fácán 



Nem őshonos madarunk, vadászati célból telepítették. 

A hím a kakas (díszes, hosszú faroktoll) a nőstény a tyúk vörösesbarna 

Kapirgáló láb, erős csőr. 

Tápláléka: magok, rovarok 

A földön fészkel fiókái fészekhagyók 

 

Egerészölyv 

A füves területek csúcsragadozó madara 

Horgas, hegyes tépőcsőr, erős fogóláb 

Tápláléka: pockok, egerek, énekesmadarak 

Repülés: vitorlázás, szitálás, zuhanórepülés 

Fészkét magas fára rakja (egy méteres, 2-5 tojás) Fiókái fészeklakók 

Állandó madarunk 

Vörösvércse 

Galamb nagyságú madár 

Ragadozó (tépőcsőr, fogóláb) 

Elfoglalja a varjak fészkét, amelybe 5-6 tojást rak. 

Képes szitáló repülésre 

Tápláléka: egér, pocok, gyík, béka, rovar 

Télen Afrikába, Dél-Európába vonul. 

 


