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„Rajtunk is múlik”  Levelező verseny 2018-2019. 3. forduló Téma: Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Név: _____________________________________________Osztály: _____________________ 
Iskola: ___________________________________________Felső tagozatos feladatsor 
 
1.)  Alkoss párokat hazánk 5. nemzeti parkjának fontosabb eseményeiből és a hozzá tartozó évszámokból! 
A) Natura 2000 program    B) Bioszféra Rezervátummá nyilvánítják  C) a Nemzeti Park alapításának éve    D) a Világ-
örökség része, mint kultúrtáj    E) Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vadvize   F)  Magyarországon a Fertő-
Hanság Nemzeti Park és osztrák oldalon a Neusiedler See - Seewinkel  Nemzeti Park  megalakulása 
1.) 1989.    2.) 1991.    3.) 1979.    4.) 1994.    5.) 2001. 
Megoldás: _____________________________________________________________________________________ 
 
2.)  Egészítsd ki a Fertő-tó legismertebb jellemzőiről szóló mondatokat! 
A Fertő-tó Közép-Európa ______  legnagyobb tava. A kb. _______________ éves tó a _________________________ 
és a _______________________ szél hatására jött létre. A tó területének  kb. ___________-a Ausztriához tartozik 
1921 óta. A történelem során többször  is kiszáradt, legutóbb ________________________ között. Vizének  sótar-
talma _____ kg/m3.  A kontinentális síkvidéki sós tavak leg__________________________  tagja. 
 
3.)  A nemzeti park területén három övezetet alakítottak ki az IUCN ajánlásait figyelembe véve : natúrzóna, védő-
zóna, turistazóna.  
Mit jelent a natúrzóna övezet? ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4.)  A nemzeti park címerállata a nagykócsag, egyben a magyar __________________________________________ 
címermadara is.  Régies neve: ___________________________ 
Milyen védettséget kapott? _____________________________  Mennyi az  eszmei értéke? ____________________ 
Hol telel a magyar kócsagállomány? _________________________________________________________________ 
Miről ismerhető fel a kócsag repülésközben? __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Milyen „nászruhát” viselnek a kócsagok? _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Miért alkalmaztak kócsagőrt? _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5.)  A tó és környéke Közép-Európa legnagyobb madárrezervátuma. Milyen madárfajok fordulnak itt elő?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6.) a) A nemzeti park  rendkívül ritka hüllőfaja látható a képen. 
 

 
 
b) Melyik ritka állatfajra ismersz a leírás alapján? _____________________________________________ 
A Hanság, Szigetköz, a Kis-Balaton területén előforduló állat 2001 óta fokozottan védett,  eszmei értéke 250.000 Ft.  
Aktivitása hőmérsékletfüggő, nyáron hajnal és alkonyattájt  keresi táplálékát.  Hazánk legritkább pocokfaja. 
  

A hüllőfaj neve: ___________________________________________________ 
A 80-as évek óta milyen fokú védelmet kapott? _________________________ 
Mennyi az eszmei értéke? __________________________________________ 
Mekkorára nő egy felnőtt állat? ______________________________________ 
Miért nem készítenek szérumot  marása ellen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Marás esetén az allergén reakciók miatt érdemes orvoshoz fordulni! 
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7.)  A Fertő-tó és a Kistómalmi-láprét különleges jégkorszaki maradványnövények és orchideák élőhelye.  
   a)  Rendezd a betűket sorba! b)Írd a növények neve mellé védettségüket!  c)  Mennyi az eszmei értékük? 
Lpái hzkíóa  _____________________________________________________________________________________ 
Hogyan táplálkozik ez a növény?  ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Hgymaa brkuo __________________________________________________________________________________ 
Bldgoo ssznyao ppcsaua __________________________________________________________________________ 
Milyen más néven nevezhetik ezt a növényt? __________________________________________________________ 
 
8.)  A Világörökség  kultúrtájai Ausztria és Magyarország területén sok szép látnivalót kínálnak. 
A megadott településnevekhez keresd meg a látnivalókat! Az osztrák neveket zárójelben láthatod! 
A) Ruszt (Rust)       B) Kismarton (Eisenstadt)      C) Fertőd         D) Boldogasszony (Frauenkirchen)          E) Nagycenk 
____________        ___________________          ________          ___________________________          __________ 
1.)  Kastélyában Széchenyi István Emlékmúzeum található.  Védett hársfasorát Széchenyi Ferenc és felesége telepít-
tette az 1750-es években.     2.) Burgenland legszebb barokk temploma található itt. Búcsújáró temploma és ferences 
kolostora évente szervez kiállításokat.    3.) 1681-ben I. Lipóttól szabad királyi városi rangot kapott.  A történelmi 
Magyarország legkisebb városa volt.     4.) Az Eszterházy-kastély barokk  épületét „Fényes” Miklós herceg kezdte épít-
tetni 1720-tól. A magyar Versailles-ban működött Joseph Haydn udvari zenész a 18. században 5.) Az Eszterházy-
kastélyt Széchenyi Pál építtette az1600-as években. Ma is családi tulajdon. 
Megoldás: _____________________________________________________________________________________ 
 
9.) Melyik fenti településekre ismersz a képek alapján?  

                         
____________________________________________________________________________________________ 
 
10.) Mit nevezünk Lajta-mészkőnek? Melyik kép kapcsolódik a fogalomhoz?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
11.)  A Hanság „Vadvízország” a nádi emberek, halászok, pákászok, csíkászok tanyája volt.   
Mivel foglalkoztak a csíkászok? _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Kik voltak a pákászok? ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
12.) A volt Király-tó a Dél-Hanság legmélyebb úszó lápja volt. Környékéhez kapcsolódik Hany Istók legendája.  
A mondát Jókai Mór is feldolgozta a Névtelen vár című regényében 1877-ben. 
„ebből fogták ki 1749 évében a Han vagy Hany Istóknak nevezett 8-10 éves elvadult, egészen a pákász élethez alkal-
mazkodott gyermeket, akit a népmonda úszóhártyákkal, halpikkelyekkel valóságos kétéltűnek ruházott fel.”  
Készíts rajzot a legendáról, vagy a nemzeti park bármely másik neked tetsző témájáról! 
 
 

Ha bármely más téma felkeltette érdeklődésedet, készíts hozzá rajzot! Beküldés határideje: 2019. április 11. 
Levélcím: elektronikusan (pdf): rajtunkismulik@gmail.com, vagy borítékban: 
Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. A borítékra írjátok rá: „Rajtunk is múlik”Határidő: 
2019. április 11. csütörtök 
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