
Serĉludo de la kongreso

Atentu! La uzo de ĉia poŝtelefono estas malpermesita, escepte pro sekuraj kialoj.

Ĉu vi estas pretaj promeni en la arbaro partoprenante kelkajn testojn?

Via teamo
Laŭirante la ĝustan vojon, vi renkontos ĉe la punktoj A, B, C kaj D, kelkajn organizantojn, kiuj proponos
diversspecajn testojn. Neniu testo estas danĝera, neniu estas tre laciga. Sed por ke via teamo estu efika, ĝi
devos enhavi kelkajn kvalitojn:
- minimume unu persono sufiĉe komprenu Esperanton.
- konoj pri naturo helpos: plantoj, bestoj...
- por sportaj ludoj (rapideco, lerteco), gejunuloj ankaŭ bonvenas.
Vi kolektive elektos la partoprenanto(j)n por ĉiu el la testoj.

Vojo
La tuta piedirado estas proksimume 5 kilometrojn longa. Vi do disponos sufiĉan tempon por paŝi trankvile.
Vi foriros de la kongresejo. Pasante antaŭ la poŝtoficejo vi laŭiros etan vojon paralelan al la RN21 ĝis la
punkto '75'. Tie estas la unua validigilo por pruvi, ke vi laŭiris la ĝustan vojon.
Atentu! Vi revenos al la kongresejo pasante denove antaŭ la validigilo '75'.  Atendu ĝis la dua paso por
validigi duan fojon ĉe la punkto '75'. Se vi anticipus, la puno estus terura: - 10 poentoj!
Por ne aldoni kilometrojn al la distanco, ni rekomendas laŭiri la ĉi tiun sinsekvon:
Kongresejo, 75, 43, A, 3, 38, B, 33, 36, C, 35, 11, D kaj denove 75 antaŭ la reveno al la kongresejo.

Ĉiu validigo donos al vi 10 poentojn. Sumo pri la vojo: / 90

Krucvortenigmo
Horizontale:

1. La kialo de via ĉeesto en Trélissac.
6. Ofte persono.
7. Kies vivoj ne estas longaj.
10. Ĝenerale aĵo.
11. Ag' de niaj pulmoj.
12. Tiu eta objekt' ebligas, ke vi konservu 
ekzemple vinon.
14. Artikolo.
16. Ne restu sen fari!
17. Elemento de skeleto.
18. Sonripet' en poemo aŭ kanzono.

Vertikale:
1. Besto kun longaj oreloj.
2. Produkto el ekzemple olivo.
3. Kunig' de fadenoj, ŝnuroj...
4. Baldaŭa papilio.
5. Meti vertikale.
8. Ekzemple stelo, planedo...
9. Necesa ag' por nefunkcianta aparato.

13. Energi' perceptebla de la okuloj. 15. Finaĵo de verbo en la nuna tempo.

Rezulto: vi ricevos 50 poentojn minus 2 poentojn por ĉiu litero falsa aŭ mankanta. / 50

Testo pri arboj
Vi revenu al la kongresejo kun diversaj arbofolioj (unu el ĉiu specio sufiĉos):
- kverko (chêne)     - kaŝtanarbo (châtaignier)    - karpeno (charme)    - avelarbo (noisetier)    - frakseno (frêne) 
- alizarbo (alisier)   - robinio (robinier)               - fago (hêtre)   - ilekso (houx)              - acero (érable)
(por tiu lasta vi eventuale povus renkonti plurajn speciojn; unu sufiĉos) (kaj atentu la pikilojn de la ilekso-folioj)

Ĉiu ĝuste identigita folio donos al via teamo 5 poentojn / 50



Testo pri birdoj
Jen en la ĉi-suba tabelo la franclingvaj nomoj de 20 birdo-specioj komunaj en la ĉirkaŭĵo de Trélissac.
a) Al ĉiu specio vi devas atribui la ĝustan esperantlingvan nomon, kiu troviĝas en la dekstra kolumno. Simple
skribu la taŭgan literon en la kolumno 'eo-nomo'.
Konsilo: komencu per la plej facile troveblaj nomoj. Eĉ se vi ne konas birdojn, detaloj kiel adjektivoj povas
gvidi vin al la respondo. Kelkfoje la latina nomo, se vi konas ĝin, povas helpi.
b) Dum la piedirado (precize ĉe la punkto C) unu el la organizantoj aŭdigos al vi registraĵojn de ĉiuj specioj
de la tabelo. Skribu la numeron de la registraĵo en la taŭga celo de la tabelo.
Konsilo: se vi petos afable, la tuton la organizanto verŝajne aŭdigos al vi duan fojon...

Koran dankon al Thierry Tailhades, kiu disponigis sur la reto:
Esperantaj_nomoj_de_birdoj_de_Okcidenta_Palearkto.pdf (vidu la retejon de nia grupo)

eo-nomo
(litero)

poentoj
n-ro

registraĵo
poentoj

corneille noire A - arbara fringo

coucou gris B - arbarsito

étourneau sansonnet C - blua paruo

fauvette à tête noire D - eŭropa ruĝgorĝulo

geai des chênes E - ĝardena certio

grimpereau des jardins F - granda paruo

grive musicienne G - griza kukolo

loriot d'Europe H - kantoturdo

merle noir I - komuna ĉifĉafo

mésange bleue J - komuna pigo

mésange charbonnière K - kverka garolo

pic vert L - makula sturno

pie bavarde M - merlo

pigeon ramier N - nigra korniko

pinson des arbres O - nigraĉapa silvio

pouillot véloce P - norda troglodito

rossignol philomèle Q - ora oriolo

rougegorge familier R - ringokolombo

sittelle torchepot S - suda najtingalo

troglodyte mignon T - verda pego

Poento-totalo:        / 20       / 20

Survojaj testoj:

Punkto A. Unua sporta testo: pasi sub malaltaj 
stangoj. Gvidis kaj taksis Céline kaj Véronique.

rezulto: poentoj: / 20

Punkto B. Dua sporta testo: trairado sub stangoj nur 
per la brakoj. Gvidis kaj taksis Nathan.

rezulto: poentoj: / 20

Punkto D. Tria sporta testo: ĵeti kaj kapti flugdiskon. 
Gvidis kaj taksis Thomas.

rezulto: poentoj: / 30

Kongresejo. Teruraj teruraĵoj... Finfine tempo mankis por tiu nekredebla ludo!

Totala sumo de la serĉludo: / 300

Agrablan promenadon kaj bonan amuziĝon al ĉiuj!

Koran dankon al ĉiuj helpantoj de tiu serĉludo: Céline, Véronique, Nathan kaj Thomas.

Claude Labetaa


