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  Az Év rovara 2021-ben 

 

 

 
 

A képeken kacsafarkú szender látható repülés és pihenés közben. 

 

   A Magyar Rovartani Társaság 2011-ben indította el az Év rovara eseményt azzal a céllal, hogy 
felhívja az emberek figyelmét egy-egy rovarra, a rovarok védelmére és az élővilágban betöltött 
szerepükre.  

   2021-ben a kacsafarkú szender lett az Év rovara. A szenderfélék családjába, a lepkék rendjébe 
tartozó rovar olyan, mint egy kis kolibri.  

   Vándorlepke, aminek vonuló egyedei eljutnak az Északi-sarkkörig is, míg déli irányban akár 
Dél-Indiáig, Malajziáig. A felmelegedés hatására az utóbbi egy-két évtizedben Magyarországon 
már áttelelő példányait is megfigyelték.  

   Csúcsa felé enyhén szélesedő csápja vastag, ami hirtelen elkeskenyedik. Szeme nagy, a teste 
pedig erőteljes, áramvonalas. Szárnycsúcsa hegyes, elülső szárnya keskeny, hátulsó szárnya 
pedig jóval kisebb az elülsőnél. A kacsafarkú szender hímje és nősténye egyforma. Szárnyuk 
fesztávolsága 4-5 cm, így az itteni szenderek között viszonylag kicsinek számítanak. 
Pödörnyelve megegyezik a teste hosszával (kb. 3 cm.) Amikor nem táplálkozik, akkor nyelvét 
spirál alakban felcsavarja, felpödri.  

   A szender gyorsan, cikázva repül, de képes egyhelyben lebegni, sőt, akár hátrafelé repülni is, 
akár a kolibri. Ez azért lehetséges, mert a lepke folyamatosan érzékeli saját helyzetét, repülési 
irányát, amiben érzékelő szőröket tartalmazó csápja segíti. Szárnyaival másodpercenként 85 
csapást végez, jól hallható zümmögő hangot keltve. Egész alkata a gyors repüléshez és a 
hirtelen irányváltásokhoz idomult. Virágok nektárjával táplálkozik, de a legtöbb lepkével 
ellentétben nem száll le, hanem lebegve szívja hosszú, kinyújtott pödörnyelvével a nektárt.  

   A lepke tökéletes átalakulással fejlődik. A kifejlett lepke egyesével rakja le petéit, a petéből 
hernyó lesz, növekszik majd bebábozódik. A bábból lepke kel ki. 
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1. Miért kaphatta ezt a nevet a rovar? A vonalra írd le a saját válaszodat! 

              

               

 

2. Milyen céllal indította a Magyar Rovartani Társaság az Év rovara eseményt? A választ 

keretezd be a szövegben! 

 

3. Évente más élőlényekre is felhívják a figyelmünket ilyen módon.  

A következő kérdésre a könyvtár honlapján találod a választ: hgyvk.hu → Gyermekkönyvtár 

→ Hónap ajánlata → Március → 2021 március menüpont. 

Mi lett 2021-ben az Év kétéltűje? Írd a választ a vonalra!  (Ha eljössz a könyvtárba, szívesen 

segítünk a fenti menüpont megkeresésében.)        

               

 

4. Ha figyelmesen elolvasod az előző feladat megoldásához megjelölt menüpontnál található 

szövegeket, megtalálod ennek a feladatnak a megoldását. Pótold a mondatokból hiányzó 

szavakat!                      

A településeken is előforduló    , igénylik a sűrű bokrok, a dús 

aljnövényzet kínálta párás, árnyékos élőhelyet. A szép, rendezett gyep      

                . 

 

5. Mi látható ezen a képen? Karikázd be a helyes válasz betűjét! 

 

a.) a szender szeme és csápja 

b.) a szender szeme és pöndörnyelve 

c.)  a szender szeme és szárnya 

 

 

6. Állítsd párba a szender testrészeinek nevét a rá jellemző tulajdonsággal! Színezd azonos 

színűre a párokat! 

szeme  áramvonalas 

teste  nagy 

szárnycsúcsa  pöndör 

elülső szárnya  hegyes 

nyelve  keskeny 
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7. Állításokat sorolunk fel a kacsafarkú szenderről. Írd az állítás elé, hogy igaz (I), vagy hamis 

(H)! 

  A szender csak hazánkban él. 

  Csápja vastag, ami hirtelen elkeskenyedik. 

  A kacsafarkú szender hímje és nősténye eltérő színűek. 

  Szárnyuk fesztávolsága 4-5 cm. 

  A szender gyorsan, cikázva repül. 

  A lepke folyamatosan érzékeli saját helyzetét. 

  Ebben érzékelő szőrrel borított lába segíti. 

  Szárnyaival másodpercenként 85 csapást végez. 
 

8. Itt látható a lepke tökéletes átalakulása, de a képek összekeveredtek. A szöveg alapján 

állítsd sorba a képek betűit! Írd a vonalra a helyes sorrendet! (Két jó megoldás is lehet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a  b  c  d  e 

 

               

 

9. Keress rokon értelmű szavakat a lepke szóhoz!  Írj le legalább hármat! Segíthet a 

Magyar szókincstár: rokonértelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. 

Könyvtárunkban megtalálható ez a könyv.  

Ha több szót írsz, plusz pontot kapsz, és ha bejössz a könyvtárba és itt keresel, apró 

ajándékot is adunk. 

              

               

 

Beküldés határideje:2021. október 22. 


