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A TÁPLÁLÉKMARADÉKOKBÓL MEGTUDHATOD,
MILYEN ÁLLATOK ÉLNEK A TERÜLETEN.
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Az eleség nyomai

FONTOS!

Egyes állatok nem hagynak maguk után
tápláléknyomokat. Mások sokkal
rendetlenebbek, és a hátrahagyott jelekből
kitalálhatod az állat fajtáját és táplálékát.
Felfedezőutadon alaposan nézz körül,
és hamarosan sok ilyen nyomot találsz,
amelyek alapján összeírhatod, mely
állatok élnek a környéken. Például ha
elhullott állatra bukkansz, akkor egy
gyors pillantással megállapíthatod,
hogy milyen állat ölte meg.
Ha megrágott leveleket vagy terméseket
találsz, talán azt is meg tudod mondani,
milyen állat rágta meg őket.

A közönséges mormon
pillangó hernyója.

Ha állattetemre vagy annak
valamely részére bukkansz,
nézd meg, de ne nyúlj hozzá!

A szárnyak
rágósak,
és gyakran
megmaradnak.

Megrágott levelek

Sok rovar eszik leveleket.
Sokuknak van kedvenc
növénye, vagy táplálkozik
jellegzetes módon. A bogarak
például középen rágják meg
a leveleket, míg a hernyók a
szélétől kezdik enni.

A hernyók a levél
széleit rágják meg.

Csak
szárnyak

A megmaradt
madárszárnyak
rókára, prérifarkasra
vagy ragadozó madárra
utalhatnak.
A szárnyakat csak ritkán
eszik meg, mert kevés
húst tartalmaznak. Ezek a
szárnyak jelzik, hogy hol
kapta el a róka a szajkót.
A ragadozó madarak
gyakran egy halom
gondosan kitépett tollat
hagynak maguk után.
A csíkosmókus
a mellső lábaival
tartott mogyorót
rágcsálja.

ÉLELMISZERRAKTÁR

Halfejek

Az édesvizű folyók és tavak partján vagy félreeső
tengerparti szakaszokon halfejet, -farkat vagy
egyéb megrágott haldarabokat találhatsz.
Ez a vidrák jelenlétére utalhat.
Kürtcsiga
összetört háza

Széttört
csigaház
Törött
rákolló

Megrágcsált termések

A rágcsálók vésőszerű fogaikkal törik fel
a kemény héjat, hogy a benne lévő maghoz hozzáférjenek. A héjak maradékából
kitalálhatod, milyen rágcsálóféle evett ott.
A vörösmókusok például szabályosan
kettétörik a héjat.

Szétnyílt
éti
kagyló

Sirályszemét

Sziklás partokon sok állatot véd a háza vagy kemény
tokja. Az éhes sirályok úgy jutnak a finom, rejtett
táplálékhoz, hogy a magasból a sziklákra ejtik
zsákmányukat, így annak külső héja összetörik.

Részlet a Legyél te is természetkutató! című könyvből.

Néhány állat begyűjti, vagy későbbre
tartogatja az élelmet. Például nyáron és
ősszel megfigyelheted, hogyan ássák el
a magvakat és a diókat a mókusok és a
szarkák, hogy télen is legyen tartalékuk.
A koronás keresztespók pedig becsomagolja
zsákmányát, hogy később lakmározzon
belőle. Ha tüskékre vagy szögesdrótra húzott
kisállatokra bukkansz, akkor lehet, hogy épp
egy gébics éléskamrájára találtál rá.

A gébics éléskamrája p
A nagy őrgébics kisebb emlősökkel, hüllőkkel,
kétéltűekkel és rovarokkal táplálkozik. Itt egy
verebet akasztott egy faág tüskéjére, amely
kamraként szolgál, míg a gébics meg nem eszi
a zsákmányt.
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