
Forrás:  www.anp.hu;  www.kihagy6atlan.hu; Kapocsy György: Nemzeti Parkjaink Officina Nova;   
www.utazzitthon.hu/vilagorokseg magyarorszagon; www.orszagalbum.hu 

„Rajtunk is múlik”  Levelező verseny     2018-2019.    2. forduló      Téma: Aggteleki Nemzeti Park 

Név: ____________________________________________________  Osztály:  _____________ 

Iskola: ___________________________________________________________   Alsó tagozatos 

1.)  Helyszínünk az Aggteleki Nemzeti Park. Válaszolj a kérdésekre! 

Mikor alapították az Aggteleki Nemzeti Parkot?   _________      Melyik évben lett a Világörökség része? __________ 

A Nemzeti Park mely területei  váltak a Világörökség részévé? ____________________________________________ 

Mi a nemzeti park címerállata? _____________________________________________________________________ 

2.)  Keress az Aggteleki cseppkőbarlang környékén található barlangokat! Írj legalább 4 példát! 

_______________________________________________________________________________________________ 

3.) Egészítsd ki az Aggteleki cseppkőbarlangra vonatkozó  mondatokat! 

Az Aggteleki cseppkőbarlang másik neve   _____________________  Összefüggő rendszert alkot a  ______________ 

- barlanggal. Hazánk északi szomszédos országában  _________________________   folytatódik.   A barlangrendszer 

hossza  ______________ km.  A barlang átlaghőmérséklete mindig  _________°C.  Területének legsikeresebb 

feltárója volt  ______________________________________________ 

4.) A barlang különleges élőlényeknek ad otthont. Ezek közül kettő képét láthatod. 

A               B              C     

Melyik állatot  ábrázolja az „A” kép? ___________________________________  

Melyik állatcsoportba tartozik? __________________   Hogy nevezzük az ürülékét?  _______________________  

Mennyi a legmagasabb eszmei értéke fokozottan védett fajának? _______________________ Ft. 

Hogyan tájékozódnak a sötétben? ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

A „B” képen látható állat nevét megtudod, ha a betűket rendezed. 

Szmrcsseeé  vkszkaáa  ______________________________________ 

A „C” képen látható lovat 1986 óta tartják a nemzeti park területén.  

Kiről kapta nevét ez a faj?   _________________________________________________________________ 

Milyen tulajdonságok jellemzik ezt a fajtát?  ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Milyen néven szokták nevezni? _____________________________________________________________ 

Hogyan hasznosítják? _____________________________________________________________________ 

5.) Melyik fokozottan védett növényéről van szó?  ____________________________________________ 

Kizárólag a Gömör-Tornai Karszton fordul elő. Észak-kárpáti bennszülött faj. Eszmei értéke: 250.000 Ft 

http://www.anp.hu/
http://www.kihagy6atlan.hu/
http://www.utazzitthon.hu/vilagorokseg


Forrás:  www.anp.hu;  www.kihagy6atlan.hu; Kapocsy György: Nemzeti Parkjaink Officina Nova;   
www.utazzitthon.hu/vilagorokseg magyarorszagon; www.orszagalbum.hu 

6.) A karszthegységek területén különbző felszínformák alakultak ki. Ilyen például  a „víznyelő”. 

Milyen neveken ismerik az itt élő emberek?  

_______________________________________________________________________________________ 

7.)  Az Aggteleki cseppkőbarlang látnivalóit vezetővel tekinthetjük meg.  Az Aggteleki - túra 1 órás, az 

Aggtelek-Jósvafői – túra 3 órás.  

Milyen cseppkőfajták alakulhattak ki a barlangban? Gyűjts példákat! 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Hogyan alakulnak ki a cseppkövek?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

A barlang alakzatai a képzelet nyomán kapták nevüket pl.: csuka, fácán, sas, teknősbéka…  

Keress te is ilyen neveket a barlang honlapján! Írj 3 példát! 

_______________________________________________________________________________________ 

8.) A barlang legnagyobb terme az Óriások terme. Több, mint 100 lépcsőn juthatunk a Csillagvizsgáló nevű 

képződményhez.  

     

9.) A barlangok feltárása hosszadalmas és veszélyes tevékenység. Milyen felszerelés szükséges hozzá? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

10.) Ha bármelyik téma megnyerte tetszésedet, kérlek készíts hozzá rajzot! 

 Határidő: 2019.  február  14. csütörtök 

 Miről nevezetes a  Csillagvizsgáló? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

http://www.anp.hu/
http://www.kihagy6atlan.hu/
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