GERECSE NATÚRPARK
VETÉLKEDŐ
FELADATLAP
Beküldési határidő: 2018. május 2.
Csapatnév:
Csapattagok:
NÉV, ÉLETKOR

LAKÓHELY vagy ISKOLA

1.
2.
3.
4.
Elérhetőség (e-mail cím, telefonszám):

A feladatlapot 2018. május 2. 24 óráig kell eljuttatni az aradi.nikolett@duna-gerecse.hu email címre vagy postán/személyesen az alábbi címre:
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (Tourinform Iroda)

2890 Tata, Ady E. u. 9.

Sikeres kutatást, informálódást és jó szórakozást kívánunk a vetélkedőhöz!

További információ: Vidáné Aradi Nikolett
aradi.nikolett@duna-gerecse.hu; +36/30/658-3334

FELADATOK
1. Magyarországon 10 natúrpark található. Böngésszétek az Internetet és
azonosítsátok a számokhoz tartozó natúrparkokat! (10 pont)

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
Magyarország tizedik natúrparkját Győr-Moson-Sopron megyében, a Szigetközben
található Lipóton avatták fel 2018. március 28-án. A legifjabb, Szigetköz
Natúrparkot kérjük, helyezzétek el a térképen! (jelöljétek X-el, vagy egy nagy 10essel, ahogy Nektek tetszik)

2. A natúrparkok főbb tevékenységi területei a "Négypilléres Modell"
alapján a következők:
1. pillér: A természeti és kulturális örökség védelem……………….…………
2. pillér: Környezeti nevelés, szemléletformálás…………………………………
3. pillér: Turizmus és pihenés…………………………………………………..………
4. pillér: Vidékfejlesztés……………………………….....…….………………..………
Az alábbi kifejezések mely pillérhez kötődnek leginkább? Írjátok
tippjeiteket a tevékenységi területek után a kipontozott részre! (4 pont)

ökofalu * helyi termékek * Tourinform iroda * Natura 2000 területek

3. Magyarország 7. natúrparkja a Gerecse Natúrpark 2013-ban jött létre.
Tudjátok-e mi a jelmondata? (1 pont)
a.) „Ahol a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek világával
találkozik…”
b.) „Határtalan természet…”
c.) „A mi tájunk – tér a természetnek, lehetőség az embereknek”

4. A Gerecse Natúrpark immár 6 tanösvénnyel büszkélkedhet! Ismeritek őket,
felkerestétek már valamelyiket? Lássuk, mennyire vagytok szemfülesek!
Kössétek össze a tanösvények nevét a szerintetek hozzá kapcsolódó
szóbuborékkal! (6 pont)

vadludak,
Turul, Samu,
mocsárvilág

Duna, ártéri erdő,
vízi denevér, zöld
levelibéka

Tardos, Malom-völgy Tanösvény
Kocs, Hosszú-völgy Tanösvény

jégkorszak,
löszvölgy,
Kisalföld

Fényes Tanösvény
Által-ér völgyi Tanösvény

Országos Kék Túra,
barlangok,
zarándokút, Szalézi
Rendház

Bajót Szent-kút Tanösvény
láprét és láperdő,
fehér tündérrózsa,
cigányréce,
pettyes vízicsibe

Monostori ártéri Tanösvény
vörös márvány,
havasi cincér,
parlagi sas

5. Itt láthatjátok a Gerecse Natúrpark logóját. Mit gondoltok milyen tájkép
ihlette? (1 pont)

a.)
b.)
c.)

Dunakanyar
Bajót, Öreg-kő
Gerecse tető

6. Hol kezdődik hamarosan a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontjának
építése? (1 pont)
a.) Bajót, Péliföldszentkereszt
b.) Lábatlan, Gerenday Kert
c.) Gyermely, Gyarmatpuszta
7. Oldjátok meg a rejtvényt! (10 pont)
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Vízszintes
5. Itt található Magyarország hetedik legnagyobb hársfája, innen látható 3 ország 11 hegységének
csúcsa
6. Európa egyik legjelentősebb vadlúd gyülekezőhelye és Magyarország legjelentősebb vízivára található
ebben a városban.
7. Magyarország egyik leghosszabban megmaradt római kori útja és 200 millió év földtörténete
tanulmányozható ezek a Duna parti településen.
10. Magyarország egyik legdrámaiabb török kori csatája zajlott itt.
Függőleges
1. A Dunántúl ősrégészeti szempontból egyik legjelentősebb barlangja, a Jankovich barlang itt fedezhető
fel.
2. Európa egyik legősibb emberi leletére bukkantak itt.
3. Itt terül el a Dunántúl madárfajokban egyik leggazdagabb tórendszere.
4. A világ legnagyobb madárszobra és Magyarország egyik legnépszerűbb teljesítménytúrája vár itt.
8. Az „Ördöglovas” rezidenciája.
9. Magyarország egyik nevezetes borvidékének központja.

8. És elérkeztünk az utolsó feladathoz! Itt már csak a kreativitásotokat kell
használnotok. Készítsetek egy 1-2 perces kisfilmet a következő feltételek
betartásával és a kitöltött feladatlappal együtt küldjétek be (a filmet, vagy
a feltöltés helyére irányuló linket), vagy adjátok le személyesen valamilyen
adathordozón. (17 pont)
A filmben valamilyen formában jelenjen meg:
-

-

csapatotok neve
valamelyik Gerecse natúrparki település neve (rátok van bízva,
filmezhettek a településtáblánál, de akár egy papírlapra is felírhatjátok a
település nevét)
valami helyi természeti érték (erdő, hegy, állat, stb.)
valami épített érték (templom, kastély, stb.)

A filmben szerepelhetnek emberek, de az arcok nem látszódhatnak!

Sok sikert és jó szórakozást kívánunk a kreatív feladat megoldásához!

