
A tajgák állatvilága11.
A barna medve1. feladat

A barna medve

Az ősz beálltával a medve számára elérkezett a téli alvás előkészületének ideje. Nyáron teleette magát a termé-
szet terített asztalán illatozó nyalánkságokkal, jól kigömbölyödött. Bőre alatt egyenletes zsírréteg halmozódott fel. 
Szüksége is lesz rá, hiszen hat hónapig tartózkodik a barlangjában, márciusban-áprilisban pedig – amikor elhagyja 
a barlangot – a zsírtartalék maradékából kell élnie. A tavasz kínálta táplálékmennyiség ugyanis szegényes. Egészen 
májusig alig talál a fogára való növényeket, kis rágcsálókat.
A medve nem alszik valódi téli álmot, mint például a rovarevők. A sün hőmérséklete a téli álomban egészen +5°C -ra 
süllyed! A medve testhőmérséklete nem csökken. Az időjárás enyhülésekor, vagy akár ha háborgatják nyugalmában, 
könnyen felébred. 
A nőstény vemhesen vonul vissza ősszel a barlangjába. A tél közepén szüli meg 2-3 bocsát. A kis medvék testsúlya 
március-április tájékára már kb. 4 kg. Még egy darabig, egészen a nyár derekáig szopnak, a következő ősszel a 
mama már serdülő gyermekeivel tér vissza a barlangba. A bocsok súlya ekkorra 30 kilóra gyarapodik.

Charlie Bood: A természet csodái (1989) 3. kötet, 3. oldal alapján

Hogyan alkalmazkodik a barna medve a hideg telekhez? _______________________________
Alszik-e téli álmot? ___________________________________________________________________
Mennyi időt tölt barlangjában, és mikor jön onnan elő?  ________________________________
Egy ellés alkalmával hány bocsot hoz világra az anyamedve? ____________________________

További alkalmazkodási módok2. feladat

Az olvasmányban említetteken kívül, hogyan alkalmazkodnak más állatok a zord telekhez?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Szókereső3. feladat

Hét állat, illetve négy növény nevét rejtettük el ebben az áb-
rában. Megtalálod mindet? (Irányok: vízszintesen balról jobbra, 
illetve jobbról balra, valamint függőlegesen fentről lefelé és lent-
ről felfelé.)

Az elrejtett élőlények között van egy kakukktojás. 

Melyik az, és miért? ______________________________________

_________________________________________________________



„Állati jellemzők”4. feladat

Melyik állat(ok)ra igazak az alábbi állítások? Írd a vonalakra a megfelelő betűjeleket! 

1. macskaféle, 2. mindenevő, 3. ragadozó, 4. fülén szőrpamacs található, 5. gerinces, 6. tömött tollazat, 7. lapátszerűen 
kiszélesedő agancsok, 8. télen, felületnövelő szarulemezkék az ujjakon, 9. télen, illetve nyáron eltérő színű bunda 
vagy tollazat, 10. párosujjú patás, 11. tűleveleket is megeszi, 12. emlős, 13. rágcsáló, 14. télire tartalékot gyűjt, 15. 
hosszú metszőfogak

siketfajd: _______________________________________________
barna medve: ___________________________________________
mókus: _________________________________________________
hiúz: ___________________________________________________
jávorszarvas: ____________________________________________

c) Mely állatok honosak Magyarországon is? Karikázd be őket!A hiúz és a farkas5. feladat

Hasonlítsd össze a hiúz és a farkas életmódját, és zsákmányszerzését!

 

Mi történne, ha a területről eltűnnének az egerészölyvek?Oldd meg a rejtvényt!6. feladat

Mely állatok lábnyomai lehetnek a következők? (Segítő kérdés: A kutyák vagy a macskák karmai visszahúzhatók?)

Tápláléklánc7. feladat

Állíts össze egy táplálékláncot a tajga élőlényeiből!

____________________________________________________________________________________________________________

macskafélékhez tartozik _____________hez tartozik

ragadozó, ____________ életmódja ragadozó, falkákban él
_____________________
_____________________

zsákmányszerzési 
módszere

_______________________
_______________________


