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Curie Természetismereti Emlékverseny
3-4. évfolyam III. forduló
2016/2017.
Fertő-Hanság Nemzeti Park
1. feladat
15 pont
Ismerkedjetek meg a Fertő-Hanság Nemzeti Park értékeivel! Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!
Válaszolj röviden a kérdésekre!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.
Megfejtés: ........................................................................................................................................
Írj egy jellemzőt a megoldásról! .......................................................................................................
Mikor alapították a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot? .........................................................................
Mi a központja? ................................................................................................................................
Melyik nagytájunkhoz tartozik a nemzeti park? ..............................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Természetvédelmi terület, ahol arborétum működik.
Hazánk legnagyobb, egykor a Fertővel összefüggő lápterülete.
A szikes tavak madara, csőre hosszú, jellegzetesen felfelé ívelő.
A Fertő tótól nyugatra húzódó tölgyerdők ritka növényfaja.
Hazánk egyetlen őshonos teknősfaja.
Kedvenc költöző madarunk feketébe öltözve.
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7. A Fertő-Hanság Nemzeti Park e folyó mentén található.
8. Ragadozó hal, jellemző a hansági vizekre.
9. Itt található a Széchenyi-kastély.
10. Az UNESCO által életre hívott egyezmény, 1972. nov. 16-án kötötték meg.
2. feladat
a) Összekeveredtek a jelzők! Írd le helyesen!

10 pont

orvosi

őszirózsa

1. .............................................................

réti
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2. .............................................................
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3. .............................................................
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4. .............................................................
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csík

5. .............................................................

b) A megoldások számait írjátok a hozzájuk tartozó képek betűjeléhez!
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3. feladat
Képrejtvény
A nemzeti park mely védett növényeit rejtik a képek?

2 pont

Megfejtés:
........................................................

2

Curie Természetismereti Emlékverseny 3-4. évfolyam III. forduló 2016-2017.

Megfejtés:
...............................................

4. feladat
3 pont
Az alábbi képek azokat a kultúrtörténeti értékeket ábrázolják, amelyek a nemzeti park területén
találhatóak. Ismerd fel és nevezd is meg illetve hogy hol láthatóak!

5. feladat
Egészítsd ki a szöveget!

10 pont

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Magyarország .................... nemzeti parkja. A Fertő-táj
nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy 1979-ben …………………………….. nyilvánították.
A nemzeti park …………….. szerkezetű. Főbb részei: a ……………, a ……………, a
……………. és a …………… menti területek. A Fertő-tó nádövezete, egyedülállóan gazdag
madár- és állatvilága a ………………….. részévé vált. A Hanság egykor összefüggő
…………… területe napjainkra foltokra zsugorodott. A vizes élőhelyek nemcsak a park
területén, hanem az egész országban ………………….. .
____________________________________________________________________________
Felhasznált irodalom
Biologika Mozaik Kiadó
Természetismeret Tk. 5. o. MOZAIK Kiadó
http://www.ferto-hansag.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91%E2%80%93Hans%C3%A1g_Nemzeti_Park
http://magyarnemzetiparkok.hu/ferto-hansag-nemzeti-park/

3

