
„Rajtunk is múlik” Levelező verseny  2019-20.  3. forduló  Téma: Körös-Maros Nemzeti Park 

Név: ____________________________________________________    Osztály: _________ 

Iskola: _________________________________________________________ Felső  tagozat 

 

1. Egészítsd ki a nemzeti parkot bemutató mondatokat! 

A Körös-Maros Nemzeti Park  _________-ben lett hazánk 7. Nemzeti Parkja. Teljes területe kb. _______________ 

hektár, melyből több. mint 6000 hektár ______________________ védett. 13 szétszórt mozaikszerűen elhelyezkedő 

területe a következő megyékben van: _______________, _______________, ________________________________. 

A teljesség igénye nélkül ismerkedünk meg területeinek növény és állatvilágával, kultúrtörténetével. 

 

2. A Dévaványai-Ecsegi pusztákkal kezdjük. Egészítsd ki a mondatokat! 
A _______________ folyó áradásai hozták létre az Alföld legnagyobb kiterjedésű mocsárvidékét, a ___________ - et. 

A lecsapolások után nagy kiterjedésű ________________ jöttek létre. A Magyarországon kimutatott madárfajok majd 

2/3-a előfordul itt. A védett terület legfőbb célja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti 

Park címermadara a __________________ védelme. ____________-ben „Az év madará”- vá választották.  

Miről ismerhető fel? ( tollazata, nagysága, mozgása, lába) Írj néhány jellemző tulajdonságot róla! 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Hogyan udvarolnak a hímek? _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Hogyan valósítják meg a Túzokrezervátumban gyakorlati védelmüket? Írj 3 módszert! 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Mi volt állományuk csökkenésének oka?  _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. A Kis- Sárrétet valamikor lecsapolták, a jobb minőségű földeket felszántották. Egészítsd ki a mondatokat! 

Területét a __________-______________ folyó fattyúágai hálózták be a folyószabályozások idejéig. Az itt található 

két tó:  a ___________________________ és a Begécsi-tó Magyarország __________ legnagyobb halastó rendszeré-

nek számít. Vonuló és fészkelő madarai miatt 1997 óta a _______________ Egyezményben is szerepel. 

 

4. A Kardosréti Fehér-tó keletkezéséről és jelentőségéről szóló mondatokat egészítsd ki! 

A tó keleti medencéje egykor a ______________ folyó főmedre volt. Nyugati sekélyebb területe _______________ 

kiszárad. A tavat az __________________ és  források táplálják. Legnagbb mélysége sem éri el az ________ métert. 

A Kárpát-medence egyik legfontosabb madárvonulási útvonala, így a tó és környéke __________________ védett. 

Az 1979 óta Ramsari terület felkerült a Nemzetközi Jelentőségű Madárélőhelyek listájára. 

Milyen vonuló madarakat figyeltek meg? Írj legalább 3 példát rá! 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. A Csanádi puszták 1989 óta védett területén a szikes pusztákon csak itt előforduló növény és állatritkaságok 

élnek. A szórejtvény megfejtése után keresd meg jellemzőjük betűjelét és írd mellé eszmei értéküket!  

Nevezd meg az állatokat! 

öifld uakty   ____________________________  ________________________________________ 

eeesztyplpk  ____________________________  ________________________________________ 

a) A száraz és félszáraz sztyeppekhez kötődő élőlény Közép-Európában csak itt él. Fokozottan védett. 

b) Magyarországon ma már igen ritka, fokozottan védett élőlény a tompapusztai őssztyeppén él. 2018-ban az év álla-

tai közé választották. 

                                          



6. A Dél-Tiszántúl kiemelkedő növényritkaságai közt tartják számon az alábbi növényeket.  

Írd a „legértékesebb” mellé eszmei értékét! 

A) praó  vtvrgeőiá  __________________________________________ 

B) bklóoó  zslyáa  __________________________________________ 

C) rdlyeéi  hrcséi  __________________________________________ 

D) szői csllgvrgiaiá  __________________________________________ 

Mi indokolja védelmüket? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Írd a képek mellé a megfelelő nagybetűt, melyik növényt ábrázolja! 

                                                                  

7. A Körös-Maros Nemzeti Park bőven szolgál történelmi emlékekkel is. A Tatársánci ősgyep területén Pusztaföld-

vár határában 1939-ben Banner János végzett itt ásatásokat.  Egy kettős földsáncból és vizesárokból álló földvár állt 

itt természetes magaslaton, a bronzkor vége felé az i.e. 8-5. században épült. Feltételezések szerint az avarok építet-

ték a kelta vagy szkíta népcsoportok elleni védelem céljából. Érdemes utánanézni méreteinek! 

 

Békésszentandrástól délre található Magyarország legnagyobb kunhalma, a Gödény-halom. A mesterségesen létre-

hozott földhalmok többsége a Kárpát-medencében található. A honfoglalás előtti térből és időből származnak. 

Milyen célból emelték ezeket a halmokat? Mi volt az elnevezésük? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

8. A települések történetéhez számos híres személyiség, látnivaló kapcsolódik. 

Melyik városhoz milyen látnivaló vagy neves személyiség kapcsolható? Írd a nagybetűk mellé a hozzátartozó számo-

kat!         ___________________________________________________________________________ 

A) Szarvas   B) Mezőhegyes  C) Békéscsaba   D) Gyula   E) Szabadkígyós 

1.) A Wenckheim-kastély Ybl Miklós tervei alapján készült. Egyesek szerint Jókai Mór Egy magyar nábob című művé-

nek szereplőjét a kastély uráról mintázta az író. 2.) Nemzetközi hírű méntelepét 1785-ban alapították. 3.) Az ország 

egyetlen működő száraz-malma itt látható. 4.) Hazánkban egyetlen megmaradt alföldi téglavár itt emelkedik.  5.) Itt 

látható Munkácsy Mihály festőművész múzeuma. 6.) Arborétuma és Történelmi Emlékparkja egyedülálló az ország-

ban. 7.) Itt született Erkel Ferenc,  a magyar operairodalom megteremtője. 8.) Tessedik Sámuel, evangélikus lelkész 

itt élt. 

Mit ábrázolnak a képek?  Írd a képek mellé betűjelüket, vagy elnevezésüket!  

                                                          
Tessedik Sámuel sokat tett városáért. Nézz utána, mi fűződik nevéhez! 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Ha bármely más téma felkeltette érdeklődésedet, készíts hozzá rajzot! Beküldés határideje: 2020. március 18. 
Levélcím: elektronikusan (pdf): rajtunkismulik@gmail.com, vagy borítékban: 
Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. A borítékra írjátok rá: „Rajtunk is múlik” 
Forrás: google.com:   kmnp.nemzetipark.gov.hu; wikipédia; www.mmme.hu; www.termeszetvedelem.hu  
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