Pele körút tanösvény feladatlap
Interaktív tansétánk elsősorban a környezetünkben észlelhető, nyomot hagyó állatvilág bemutatására
törekszik. Az ösvény bemutatja a patakjaink szennyezettségének indikátorait, a makrogerinctelen
élővilágot, harmincféle fás és lágyszárú növényt, valamint bepillantást enged a Balaton-felvidék elmúlt
fél milliárd évének földtörténeti eseményeibe is. A kalandozás helyszíne az Angolkisasszonyok egykori
üdülőjéből 2005-ben kialakított Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság központja (Csopak, Kossuth
u. 16). A 400 méter hosszú tanösvény szabadon látogatható, de a 30-40 perces sétához szakvezetés is
igényelhető! A vezetett foglalkozás tartalmaz egy előadást, valamint egy patak szabad szemmel látható
élővilágának vizsgálatát is. Az így nyújtott két órás program díja 200 Ft/fő.
További információ: Somlai Szilárd +36 87 555 290; somlaszilard@bfnp.hu
Feladatlapunkkal tartalmas és szórakoztató időtöltést kívánunk!
1. állomás (Indító állomás)
a) Miről kapta a nevét a tanösvény?.....................................................................................
b) Álljatok szembe az Igazgatósági épülettel és pillantsatok fel tetejére! Kit ábrázol a szobor?
Karikázzátok be a helyes választ!
1. Szűz Mária
2. Szent Cecília
3. Szent Borbála
2. állomás (Forgótáblák)
Forgassátok össze a megfelelő állat képéhez a helyes leírást!
a) Ki vagyok én?
1. Gyűrűs bőrizomzatom segítségével összegömbölyödöm, tüskepajzsommal szemben
ellenfeleim többnyire tehetetlenek………………………………………………………………………………………….
2. Elkeskenyedő, hegyes orrom könnyen megkülönböztet az egértől és a pocoktól
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Földalatti járatom akár 150 m hosszú is lehet…………………………………………………………………..
4. Tömegem 3-40 g közötti……………………………………………………………………………………………………..
b) Mi lehet a közös a négy állatban? Gondoljatok fő táplálékaikra!............................................
3. állomás (Fűszer és gyógynövénykert)
Tegyétek próbára az orrotokat! Szaglásotok segítségével megtalálhatjátok a könnyen
termeszthető citromfüvet, mentát, kaprot, lestyánt. Melyik lehet a gyakran használt „vegeta”
fűszerkeverék fő alkotója a felsoroltak közül?........................................................................
4. állomás (Ugróverseny)
a) A rajtvonalról helyből ugorva lemérhetitek, hogy melyik állatot tudnátok utolérni.
Én akkorát ugrottam, mint egy……………………………………………………………………………………………………………
b) Csapatunkban a legnagyobbat………………………………………ugrotta, akkorát mint egy…………………….
5. állomás (Forgótáblák)
Forgassátok össze a megfelelő állat képéhez a helyes leírást!
a) Ki vagyok én?
1. Napi 10-15 luctoboz, vagy 100-150 erdei fenyőtoboz magjával is végzek………………………
2. Padlások téli vendége lehetek, ahol összekuporodva testhossznyi bozontos farkammal
betakarózva hibernálódom………….…………………………………………………………………………………………..
3. Rövid farkam könnyen megkülönböztet az egértől……………………………………………………………
4. Albínó rokonom a laborkísérletek leggyakoribb alanya………………………………………………………
b) Mi a közös a négy állatban? Gondoljatok fő táplálékaikra!...................................................
6. állomás (Mit lát a kezünk?)
Nyúljatok bele a kisház nyílásaiba, és próbáljátok kitalálni, hogy mit rejtenek a fadobozok?
a) Összesen ennyi esetben találtam ki, hogy mit tartottam a kezemben…………………………………………
b) Nem tudtam kitalálni a ………………………………………………………………………………………………………………….

7. állomás (Madarak, odúk és madáretető)
a) Mi a rendeltetése a madáretetőnek és a madárodúnak?
.......................................................................................................................................
b) Miért szükséges, hogy egyre több madárodút helyezzünk ki a természetbe?
…………..............................................................................................................................
c) Miért vonulnak el ősszel a madarak? Karikázzátok be a helyes választ!
1. Elsősorban az állati táplálékot fogyasztó madarak vonulnak el a táplálék hiánya miatt.
2. Elsősorban a nagy hideg miatt kelnek vándorútra a költöző madarak.
d) Mire szolgál a vércse odúba szerelt tükör? ………................................................................
e) Párosítsátok össze az egyes madárfajokat a számukra kitalált odútípussal!
1. „A”
házi rozsdafarkú
2. „B”
harkály, seregély
3. „C”
kék cinege
4. „D”
széncinege
f) Melyik odútípus a kakukktojás?........................................................................................
8. állomás (Patakok apró élőlényei)
a) A víz tisztaságára leginkább érzékeny állatcsoport a …………………………………………………….............
b) Melyik állatcsoporthoz tartozik a tiszavirág?......................................................................
c) Mivel táplálkoznak a szitakötők?.......................................................................................
d) Mi a haszna a szúnyogoknak?..........................................................................................
e) Kinek a szobra látható a Park Villa Panzió bejárata felett? Karikázzátok be a helyes választ!
1. Assisi Szent Ferenc
2. Szent Péter
3. Szent György
f) Miért pont az ő szobra látható itt?....................................................................................
9. állomás (Földtörténeti tipegő)
Fejezzétek be az állításokat, a megfelelő Balaton-felvidékre jellemző kőzettel!
a) Felszíni kibúvásban a legrégebbi 440 millió éves Balaton-felvidéki kőzet …………………………………..
b) A Balatonnál hullámtörő kő, piros színét a vastartalmának köszönheti……………………………………….
c) Tengeri eredetű üledékes kőzet, kialakulásuk idején gyakoriak voltak a dinoszauruszok …………
e) Üledéke kecskekörmöt is rejthet…………………………………………………………………………………………………….
d) Egykoron fortyogó vulkáni anyag, melynek „orgonái” a Szent György-hegy díszei……………………
10. állomás (Árok)
Az árokban a látóteretek a talaj közelében élő állatokéhoz válik hasonlóvá. Keressetek a fűben
rejtőző állatokat a periszkóp segítségével! Mely gyakori állatokra ismertek rá az alábbiakban?
a) Népi neve (tűzoltó bogár, suszterbogár, szabóbogár, boda, botponák, katóféreg, napféreg,
büdöspanna, katonabogár stb.) ellenére, nem büdös, és nem is bogár…………………………………………..
b) Regenerálódó képessége elkápráztató……………………………………………………………………………………………
c) Leglátványosabb szerve az állat végén található fogó………………………………………………………………….
d) Hallgassátok meg a korlátra erősített fafajták hangjait!
11. állomás (Forgótáblák)
Forgassátok össze a megfelelő állat képéhez a helyes leírást!
a) Ki vagyok én?
1. Pocokvadászatra specializálódott karcsú kisragadozó vagyok….……………………………………
2. Világos pofájú, sötét álarcú éjszakai ragadozó vagyok……………………………………………………
3. A menyétfélék városi, éjszakai, bukdácsoló mozgású ragadozója vagyok..……………………
4. Sárgás mellfoltom és erdei élőhelyem jól elkülönít a „városlakó” nyesttől…………………….
b) Mi a közös a négy állatban? Gondoljatok fő táplálékaikra!..................................................
Reméljük, hogy sok új élménnyel és ismerettel gazdagodtatok tanösvényünk segítségével!
www.bfnp.hu

