
   
 
Farkasok rendszergondolkodás - Táplálékhálózat kártyák 

a Nap 
a növények a nap 
energiáját 
hasznosítják pl. a 
fűfélék, erdei 
szamóca, tölgy, 
som,  

fűfélék 
fogyasztói: kis 
fekete hangya, 
éti csiga, őz, nyúl, 
vaddisznó 

erdei szamóca 
fogyasztói: kis 
fekete hangya, 
vaddisznó, őz 

makk/tölgyfa 
fogyasztói: mókus, 
cserebogár, erdei 
egér, erdei pocok, 
őz, vaddisznó, 
gyapjaslepke 

húsos som 
fogyasztói: kis 
fekete hangya, 
mókus, 
vaddisznó, őz 

magvak 
fogyasztói: erdei 
egér, erdei 
pocok, kis fekete 
hangya, mókus 

európai mókus 
tápláléka: erdei 
szamóca, makk, 
som, magvak 
fogyasztói: héja 

mezei nyúl 
tápláléka: makk, 
fűfélék, magvak, 
erdei szamóca, 
som 
fogyasztói: róka, 
héja, „európai 
szürkefarkas” 

nagy fakopáncs 
tápláléka: magvak, 
levéltetvek, 
gyapjaslepke 
(hernyó) 
fogyasztói: héja 

keleti sün 
tápláléka: éti 
csiga, erdei egér, 
cserebogár, zöld 
gyík, erdei 
szamóca,  
fogyasztói: róka, 
erdei fülesbagoly 

erdei sikló 
tápláléka: egér, 
erdei pocok, 
szajkó és 
sárgarigó 
(tojások), zöld 
gyík 
Fogyasztói: róka, 
vaddisznó, sün 

kis fekete hangya 
tápláléka: 
magvak, 
fűfélék,erdei 
szamóca, 
levéltetvek 
(mézharmat)som 
fogyasztói: zöld 
gyík 

nyest 
tápláléka: egér, 
erdei pocok, 
sárgarigó (tojás), 
szajkó, erdei 
szamóca 
fogyasztói: erdei 
fülesbagoly, róka 

Európai 
szürkefarkas 
tápláléka: őz, 
vaddisznó, nyúl, 
egér, erdei pocok, 
menyét 
fogyasztói:- 

zöld gyík 
tápláléka: 
hangyák 
fogyasztói: 
nyest, szajkó, 
sün, róka 

éti csiga 
tápláléka: fűfélék, 
erdei szamóca, 
som,  
fogyasztói: róka, 
sün 

európai őz 
tápláléka: 
tölgy/makk, som, 
erdei szamóca, 
fűfélék 
fogyasztói: 
„európai 
szürkefarkas” 

vaddisznó 
tápláléka: erdei 
szamóca, som, 
makk, magvak, 
fűfélék 
fogyasztói:”euró
pai szürkefarkas” 

erdei egér 
tápláléka: tölgy 
levelei 
fogyasztói: nagy 
fakopáncs 

menyét 
tápláléka: erdei 
egér, erdei pocok 
fogyasztói: róka, 
erdei 
fülesbagoly, 
héja, „európai 
szürkefarkas” 

vörös róka 
tápláléka: erdei 
egér, erdei pocok, 
szajkó,sárgarigó, 
éti csiga, menyét 
fogyasztói: - 
 

szajkó 
tápláléka: makk, 
magvak, zöld 
gyík, erdei pocok, 
erdei egér 
fogyasztói: héja 

levéltetvek 
tápláléka: 
növények levelei 
(erdei szamóca, 
som, tölgy) 
fogyasztói: kis 
fekete hangya,  

sárgarigó 
tápláléka: erdei 
szamóca, som 
fogyasztói: héja, 
erdei sikló 
(tojások)nyest 
(tojások) 

nagy 
szarvasbogár 
tápláléka: tölgyfa 
nedve 
fogyasztói: nyest 

erdei fülesbagoly 
tápláléka: 
cserebogár, erdei 
egér, nyest 
fogyasztói: - 

héja 
tápláléka: mókus, 
nyúl, szajkó, 
menyét, erdei 
erdei pocok 
fogyasztói:- 

májusi 
cserebogár 
tápláléka: tölgyfa  
fogyasztói:keleti 
sün 

erdei pocok 
tápláléka: magvak, 
makk 
fogyasztói: héja, 
erdei fülesbagoly, 
„európai 
szürkefarkas”, 
szajkó, menyét, 
erdei sikló, nyest 

gyapjaslepke 
tápláléka: tölgyfa 
levele 
fogyasztói: nagy 
fakopáncs (lárva) 



   
 
 


