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1. feladat
Fehér területek
10 pont
A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságának területén egyéb védett területek is vannak. Párosítsd a
leírásokat a táj nevével! Vigyázz, két kakukktojás is van közöttük!
A – Bölcskei nőszirmos TT
B – Látrányos-puszta TT
C – Babócsai Basa-kert TT
D – Melegmányi-völgy
E – Baláta-tó TT
F – Somogyvári Kapuvár-hegy TT
G – Abaligeti-barlang
H – Pintér-kert Arborétum
I – Szársomlyói TT
J – Villányi Templom-hegy TT
K – Nagybereki Fehér-víz TT
L – Jakab-hegy
1. Védettségét csillagos nárcisz állományával érdemelte ki, de egy török fürdő romjai is láthatók területén.
2. Egy pécsi banktisztviselő által létesített terület ritka örökzöld fajokkal.
3. Területén több száz halomsírt és egy 1225-ben épült pálos kolostort találunk.
4. Itt él a löszpuszták ritka maradványfaja, a tátorján, amely hazánk legnagyobb állománya.
5. Homokhátak közötti mélyedésben található, területét hazánkban az elsők között nyilvánították védetté.
Jellemző növénye a tőzegeper.
6. Védettsége látványos édesvízi mészkőgátaknak köszönhető, a botanikai értékek mellett.
7. Leghosszabb felszín alatti képződmény a Mecsekben, jelentős telephelye a patkósorrú denevéreknek.
8. A terület ördögszántásnak nevezett lejtőin szubmediterrán növényzet alakult ki, képviselője a magyar
kikerics.
9. Egykori turzásokkal elzárt helyen jött létre ez a láp, amely a nagykócsagok jelentős fészkelőhelye.
10. Ez a kicsi 3 ha-nyi terület jura időszaki ammonitesz kövületeknek és az országban egyedülálló
pliocén-pleisztocén kori gerinces-maradványoknak köszönheti védetté nyilvánítását az egykori
kőbányából.
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2. feladat
Kukkantsunk a felszín alá
Írd az állítások előtti számot a megfelelő halmazba!
talajvíz

10 pont

rétegvíz

résvíz (karsztvíz)
1. Karbonátos kőzetek repedéseiben, hasadékaiban található.
2. Ivóvíz ellátásra jobban megfelelő víztípus, mivel kevésbé tud szennyeződni.
3. Ha bányászat miatt csökkentik a vízszintjét, akkor források apadhatnak el.
4. Számottevően hatnak rá a meteorológiai viszonyok, hőmérséklete, kémiai összetétele változhat.
5. Hévízként is a felszínre kerülhet.
6. Kútfúrás esetén a feltörő vizet artézi víznek is nevezzük.
7. A nem szakszerű műtrágya felhasználással nőhet a víztípus nitrát-tartalma.
8. Ásványi anyagokat tartalmazhat.
9. Barlangok kialakításában játszik szerepet.
10. Buda vízellátását részben ebből fedezik.

3. feladat

Fő az egészség!

10 pont

ödéma

csontritkulás
Harkányi
Na
keserűsós ekcéma
Hévízi
vese
kén
Fe
pajzsmirigy
só
1. A jászok kincse jódtartalmú ásványvíz, amely segíti a ………………………………… működését.
2. A Mohai Ágnes ásványvíz …………….. tartalma az egyik legalacsonyabb, így a szervezet keringési
rendszerét nem terheli megakadályozva a(z) …………………. és magas vérnyomás kialakulását.
3. A(z) ……………………………. panaszokra kifejezetten jó a magas Ca tartalmú kékúti Mohai Ágnes
ásványvíz.
4. A vörösvértestek hemoglobinjának képződéséhez a Clarissa-forrás ……………….. tartalmú vize
járulhat hozzá.
5. A gyomor, epe panaszokra a(z) ………….....vizek használhatók, mint a Mira, Hunyadi János és Ferenc
József.
6. A ………..tartalmú gyógyvizek különösen jók a pikkelysömör és a(z) ………………… kezelésére.
7. A magas ………….tartalmú és kloridos vizeket nőgyógyászati panaszokban szenvedőknek ajánlják.
8. A ………………, a Rudas, a Gellért fürdők vize radonos gyógyvizek, amelyek jók mozgásszervi
betegségekre.
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4. feladat
Menjünk fürdőbe!
10 pont
De vajon mit válasszunk? Olvasd el a hirdetéseket és találd ki, hogy melyik gyógyfürdőt reklámozza!
1. Több mint 500 éves török fürdőnket már 2005-től nőknek is ajánljuk, Juventus forrás vizünk fiatalító és
vérnyomás csökkentő hatású. …………………………………………………….
2. Mindenkit várunk Pávai Vajna Ferenc jóvoltából fürdőkúrára. Fürdőnk az 1100 m mélységből 75°C-os
brómban, bitumenben, nyomelemekben gazdag termálvizet hasznosítja.
…………………………………………………….
3. Ízületi vagy bőrbetegsége van? Zsigmond korabeli, síkvidéki, gótikus téglavár melletti fürdőnkben a
helye! …………………………………………………….
4. Próbált már télen hóesésben gyógyvízben fürdeni? Itt az idő, hogy kipróbálja a 38 m mély
forrásbarlangból feltörő, és a tó medrét borító tőzegréteg gyógyító hatását egyesítő vízben való fürdést!
…………………………………………………….
5. A hagyma hazájában hagymakupolás fürdőben igazi a fürdőzés – főként, ha radioaktív gyógyiszapunkat
is kipróbálják. …………………………………………………….
6. Fürdőnk Pest első gyógyfürdője, gyógyvizünk Budapest második legmélyebb kútjából, 1246 m mélyről
76°C-osan tör a felszínre, gyógyító hatását ivókúrával is fokozhatjuk.
…………………………………………………….
7. Az ország egyik legújabb nyitott gyógyfürdője. Várjuk látogatóinkat a gyönyörű mésztufagáttal
keretezett környezetben.
…………………………………………………….
8. 2016-ban az év legnagyobb feltörekvő gyógyfürdője voltunk, igazi térd és vállcentrum vagyunk. Szt.
László, Hunyadi, Erzsébet, Árpád gyógyvíz szolgálja a betegeink gyógyulását.
…………………………………………………….
9. Szénsavas, sós borvízforrások táplálják fürdőmedencéinket, ma már korszerű kezelést is biztosítunk. A
kellemes fürdés után gyógyséta ösvények (Torjai Büdös-barlang) várják a látogatókat. Száraz
gőzfürdőkkel, mofettákkal szív és érrendszeri betegségeket kezelünk.
…………………………………………………….
10. Heliotermikus tavunk a Föld legnagyobb ilyen jellegű sós tava, amit nagyon ajánlunk a meddőség
gyógyítására. Úszás nélkül, lebegve lehet gyógyulni!
…………………………………………………….
Összesen: 40 pont / ........ pont
Ajánlott nyomtatott források:
Bodnár László: Nemzeti parkok a Kárpát-medencében, 2006
Földrajz 9. osztály, OFI
(természetesen az interneten is sok információ megszerezhető…)
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/szalkai_attila-a_vizhiany_es_tarsadalmi_kovetkezmenyei.pdf
http://www.ddnp.hu/e-tanosvenyek
gyógyfürdők honlapjai
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