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2018. őszi vetélkedő kérdései 

magyarországi nemzeti parkok 

1/ Milyen védett terület a nemzeti park?(továbbiakban NP)                            7 pont 

Az aláhúzott, kiemelt kifejezéspár közül a hamisnak ítéltet húzd át! 

Olyan viszonylag nagy kiterjedésű terület, ahol egy vagy több életközösség/állatközösség van jelen, s 

melynek állapota módosítható/megőrzendő a jelen és a jövő generációi számára.      Egyes/minden nemzeti 

parkunk területén modern/hagyományos gazdálkodási ágak maradtak fenn. Itt a terület egy részét ma is 

gazdálkodásban/ipari tevékenységben hasznosítják.   Élőviláguk, geológiai képződményeik nemzeti 

értékek, melyeknek megőrzése állami feladatként szervezetten és ötletszerűen/módszeresen történik.      A 

parkok lehetőséget adnak tudományos, oktatási és szabadidős tevékenységekre is.         A kiemelten védett 

területek közül több a nemzeti örökség/világörökség része. 

2/ Milyen természeti értékekről árulkodnak a nemzeti parkok? (segít a függelék 1.ábrája) 

a) A címerek értelmezése után írd le a NP nevét, alapításának évszámát!                         15 pont 
 

1/ Nagykócsag, égeres lápsziget, mocsárvíz, nyílt víz:…………………………………………….. 

 

2/ Siketfajd, henye boroszlán:…………………………………………………………………………. 

 

3/ Tanúhegyek (Badacsony, Gulács), vízhullám, lisztes kankalin:……………………………………. 

 

4/ Növények zöld félkörei, két szárnyaló vízimadár:………………………………………………….. 

 

5/ Havasi cincér:……………………………………………………………………………………….. 

 

6/ Szitáló vörös vércse, borókák, homokbuckát formáló óvó kéz:……………………………………. 

 

7/ Túzokfej:…………………………………………………………………………………………….. 

 

8/ Daru (násztánc):……………………………………………………………………………………... 

 

9/ Foltos szalamandra:…………………………………………………………………………………. 

           10/ Szártalan bábakalács bükklevelekkel körbevéve:…………………………………………………. 

 

b) A függelék 2. ábráján, a NP-okat ábrázoló vaktérkép köreibe írd bele az általad beazonosított 

NP sorszámát! (1-10-ig)                                                                                                        10 pont 

 



3/ Tanulmányozd atlaszodban Magyarország térképét és a függelékben  látható NP 

térképet! (függelék 3. ábra) 

        a)   Melyik NP területének védettsége folytatódik országhatáron túl?..................................      ..2 pont 

        b)   Melyik NP őrzi a hegyvidékek védett természeti értékeit, és melyik tájegység tagja?           8 pont 
              …..………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………… 

        c)   Melyik NP területén vannak a térképen nagybetűvel jelölt, idegenforgalmi szempontból is  

              jelentős tájak? Nevezd meg a NP-t, és a területén található tájat!                                            6 pont                

Nemzeti park neve:                                         Táj neve                                                         : 

…………………………………………        A:………………………………-fennsík 

…………………………………………        B:………………………………-tó 

…………………………………………        C: T……………………………-medence 

 

4/ Minek a védelmére vonatkozik a Ramsari Egyezmény?                                1 pont 
…………………………………… 

 Magyarország mióta tagja?    …………..                                                                     1 pont 

5/ Melyik NP-ra igazak az alábbi állítások? /egy állítás, egy NP; használhatod a vaktérképre 

általad beírt sorszámot/                                                                                                                         10 pont 
         a)   Legészakibb fekvésű NP:……………………………………………………………………… 

 

         b)   Több tagja, mint pl. a Káli-medence, vagy a Keszthelyi hegység, közkedvelt turisztikai célpont: 

               …………..……………………………………………………………………………………… 

 

         c)Az Északi Középhegységben található, igazgatási központja Egerben van:…………………… 

         d)Fő feladata az Alsó-Duna-völgy természeti értékeinek megőrzése:…………………………… 

         e)Címerállata egy cincérfaj, a fővárosi Pál-völgyi cseppkőbarlang is része:…………………… 

         f)Ebben a NP-ban kiépített kerékpárúton Ausztriában folytathatjuk túránkat:…………………… 

         g)A legöregebb NP, a világörökség része:………………………………………………………… 

         h)Ez a NP homokbuckáiról és ősborókásáról ismert világszerte:…………………………………. 

         i)A Tisza mellékfolyóiról kapta nevét. Itt található Magyarország legnagyobb túzokállománya:  

             …………..………………………………………………………………………………………… 

         j)A nyugati határvidék „szeres” tájait foglalja magába, legfiatalabb NP-unk:…………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………. 

 

6/ Keresd a kakukktojást, húzd alá az oda nem illő szót, indokold!                  6 pont 

        a)   sziki útifű, sziki őszirózsa, sulyom, magyar sóvirág 

               indoklás:………………………………………………………………………………………. 



        b)   sziki pacsirta, fülesbagoly, ugartyúk, túzok 

               indoklás:………………………………………………………….…………………………… 

        c)   gulipán, bíbic, békászósas, vidra  

               indoklás:………………………………………………………………………………………. 

7/ Hany Istók, a lápi fiú. 1749-ben a hansági mocsárban találták a 8-10 év körüli fiút.  /lásd 

pl.:wikipédia/ 

        a)   Hogyan alkalmazkodott a lápi élethez?........................................................................................... 

               ………………………………………………………………………………………………1 pont 

         b)   Mi lett végül a sorsa?.............................................................................................................1 pont 

8/ Ird be, milyen élőlény! (pl.vizi növény, rovar, madár)                                                          8 pont 

        magyar nünüke:………………………….  hídőr:…………………………………… 

        küszvágó csér:…………………………… magyar sóballa:…………………………. 

        magyar méreggyilok:……………………. tiszavirág:……………………………….. 

        bakcsó:…………………………………..  búbos banka:…………………………….. 

9/ Nevezd meg az alábbi utótagok közös előtagját!                                            2 pont 

         a)   –vércse, -begy, -iszap :…………………….. 

         b)   –rigó, -gólya, -fenyő:………………………. 

10/ Mit tudsz a függőcinegéről?                                                                          2 pont 

Hajlós fűzágak végén ringatóznak fészkeik, amik majdnem kipusztulásukat okozták. 

        a)   Mire használták fészküket az emberek?........................................................................................ 

        b)   Milyen jellemzőket tudsz felsorolni fészeképítési szokásaikról?.................................................. 

              …………………………………………………………………………………………………… 

 

Mellékletek: 

2018.őszi vetélkedő kiírása 

Függelék: 1. ábra, 2. ábra, 3. ábra 

 

Kitöltő adatai: 

Név:……………………………………………………… …………                           életkora………………év 

Tanulónál az iskolája neve, címe:…………………………………………………………………………………………………. 

Levelezési címe:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:………………………………….. .e-mail címe…...................................................................... 


