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2. forduló

Téma: Káli-medence

Név: ____________________________________________________________

Osztály: _______________

Iskola: ________________________________________________________________________felső tagozatos
1. Ki volt Kál horka, a medence „névadója”? __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ki írt egy művében, a 950-es években róla?
_______________________________________________________________
Mit jelent a „horka” szó? __________________________________________________________________________
Gyűjts településneveket, melyek a mai napig őrzik a Kál nevet! ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Járjuk végig a Káli-medence területét bemutató Teodóra-tanösvényt!
a) Az induló állomás a Kékkúti-forrás.
Hogy nevezték először az itt palackozott ásványvizet? __________________________________________________
1912-ben a párizsi és londoni egészségügyi kiállításon______________________________nyert.
1921-ben kapta mai nevét az ásványvíz:______________________________________
Mit jelent ez a szó? _______________________________________________________________________________
Milyen ásványvizeket palackoznak ma? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Milyen ásványi anyagokat tartalmaz a víz? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
b) A Kornyi-tavat karszt-forrás táplálja. 1990-ben csaknem az egész vízfelület eltűnt.
Szerinted mennyi víz párologhat el évente felületéről? ______________________(tonna/év)
Írj legalább 3 itt élő madárfajt! ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
c) A Sásdi-réten és környékén növényritkaságok találhatók. Rakd sorba a betűrejtvény betűit!
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Jelöld X-szel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park címerében szereplő növényt!
Miért ez szerepel a címerben? ______________________________________________________________________
d) Melyik településhez kapcsolhatók az alábbi állítások? ________________________________________________
Már az ókori rómaiak is követ faragtak itt. A település neve a honfoglalás kori hét törzs egyikének vezérére
emlékeztet, aki valószínűleg a kabarok törzsének vezére volt. A 16. századtól kialakult a malomkő ipar.
e) A Városkút-forrás fölé emelték a Mosóház épületét. Mi volt a „mosóház” szerepe régen?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. A Teodóra Kékkő-tanösvényére térve a kőtengerek területére jutunk.
Mely települések határában találhatók ilyen képződmények? _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Forrás: Internet: Wikipédia; Magyar Néprajzi Lexikon; www.teodora-info.hu; kalimedence.lap.hu; Tájak, korok, múzeumok
kiskönyvtára: Káli-medence I-II.

Milyen kőzetekből épülnek fel? _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Hogyan alakulhat ki a felszín formakincse? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. A Tapolcai-medence hangulatát idézi a Hegyestű Monoszlónál.
Hogyan alakult ki a hegy szerkezete? ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Hogyan hasznosítja a bazaltot a mai ember? ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. A képek a 2., 3., 4. feladathoz kapcsolódnak. Írd a képek alá, mit ábrázolnak!

______________________________________________________________________________________________
6. A terület híres szőlőtermő vidék. A felsorolt szőlőfajták közül húzd alá a nem őshonos fajokat!

Irsai Olivér, Furmint, Olaszrizling, Kékfrankos, Tramini, Kéknyelű, Chardonnay, Hárslevelű, Merlot, Juhfark.
Melyik kék/vörös borszőlőfajta? ____________________________________________________________________
Melyik jellemző inkább a Somló területére? ___________________________________________________________
7. A régi borűrmértékek a mai embernek szokatlanul hangzanak. Rakd helyes sorrendbe az „iccés” által
összekevert mércéket!

pint, akó, meszely, cseber/veder, icce : ____________________________________________________________
Kit neveztek régen „iccés”-nek? _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. A borkészítés fázisait látod. Mi a helyes sorrend? ____________________________________________________
a) újbor fejtése; b) sajtolás; c) erjesztés; d) szőlőfürtök levágása; e) érlelés tiszta hordókban; f) ledarálás; g) többszöri
átfejtés, h) must hordókba töltése; i) szállítás a feldolgozás helyszínére.
9. Gyűjts legalább 3 közmondást, vagy szólást a szőlővel, vagy borkészítéssel kapcsolatban!

10. Készíts rajzot szüretről, vagy bármely más, a feladatokkal kapcsolatos témáról! A használt technikát rád bízzuk.

Határidő: 2018. február. 22. csütörtök

Forrás: Internet: Wikipédia; Magyar Néprajzi Lexikon; www.teodora-info.hu; kalimedence.lap.hu; Tájak, korok, múzeumok
kiskönyvtára: Káli-medence I-II.

