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Fertő-Hanság Nemzeti Park 
 

 
1. feladat 20 pont 

Ismerkedjetek meg a Fertő-Hanság Nemzeti Park értékeivel! Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! 
Válaszolj röviden a kérdésekre! 
 

       1.           
        2.          
     3.             
    4.              
     5.             
      6.            
      7.            
     8.             
    9.              
   10.               
        11.          
 12.                 
     13.             
 14.                 
   15.               
     16.             

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

Mi a központja a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak?  .....................................................................  

A nemzeti park területén két vadvízi terület található, nevezzétek meg ezeket! .........................  
 ......................................................................................................................................................  
 

1. Európa legnagyobb szikes tava 
2. Hazánk legnagyobb, egykor a Fertővel összefüggő lápterülete 

 



Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 7-8. évfolyam III. forduló 2016-2017. 

2 

3. Gázlómadár, kiválóan rejtőzködik/cövekel/, hangja mély, búgó 
4. Száraz gyepeken élő, kipusztulással fenyegetett orchideafaj, rigópohárnak is nevezik 
5. Fokozottan védett orchidea 
6. Hazánkban rendszeresen fészkelő vízimadár, a hím jellegzetessége széles zöld szemsávja. 

Eszmei értéke 50 000 Ft 
7. A szikes tavak madara, csőre hosszú, jellegzetesen felfelé ívelő 
8. Kedvenc madarunk, sötétbe öltözve 
9. Itt található a Széchenyi-kastély 
10. Az UNESCO által életre hívott egyezmény, 1972. nov. 16-án kötötték meg 
11. Ragadozó hal, jellemző a hansági vizekre 
12. Láprétek védett növénye, angol neve ”mocsári kék fű „ 
13. Rendszeres téli vendégünk, északi tájakon költő vízimadár, csőre mögött jellegzetes 

fehér folt található 
14. Hazánk egyetlen őshonos teknősfaja 
15. Vízi tanösvény a nemzeti parkban, kenuval járható be 
16. A magyar természetvédelem címermadara 

 
 

2. feladat 10 pont 
a) Anagramma! 

Rakd sorrendbe a betűket! Helyes megfejtés esetén természetvédelmi területek nevét kapod! 
 

AHOL PONTBAN MÉRNI URAM 1.  ...........................................................  

NYERS IHARFA ÁGCSONK 2.  ...........................................................  

AEROB ROST OPTIKUS KINN 3.  ...........................................................  

ÁTÉR LIBEGŐ PERC 4.  ...........................................................  

ÉS MIC DOBB 5.  ...........................................................  
 
 
b) Párosítás! 

A megoldások sorszámait írd a megfelelő leírás után! 
 

A) Egyetlen hazai előfordulása itt található a lappföldi ujjaskosbornak.   ..................  

B) Mintegy 250 éves természeti, kultúrtörténeti és kertépítészeti érték.   ..................  

C) Az első magyar kert, ami az országépítés hajnalán bukkan elő.   ..................  

D) Hazákban egyedül itt él a szívlevelű gubóvirág.   ..................  

E) A kert örökzöld gyűjteménye Európa szerte híres.   ..................  
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3. 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! 
 

   
   

   

 
4. feladat 3 pont 

Hibakutatás! 
Keresd meg a szövegben a hibákat, jelöld és írd le kijavítva! 
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Parkunk a vele összefüggő ausztriai nemzeti parkkal együtt 1994 óta az 
UNESCO által elismert, védelmi zónák szerint kezelt terület, amelynek magva a legészakiabb 
eurázsiai sztyepptó, a Fertő. 
 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 

5. feladat 4 pont 
Nevezz meg négy olyan veszélyeztető tényezőt, amelyek befolyásolják a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park növény- és állatvilágának zavartalan életét! 
 

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

2.   ..............................................................  

3.   ..............................................................  

4.   ..............................................................  

 
 ___________________________________________________________________  
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/ 


