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Az elmúlt évszázadokban az ember nagymértékben alakította át és 
pusztította környezetét. Szükségessé vált, hogy legősibb természeti 
értékeinket védjük és megőrizzük. Ezt a célt is szolgálják a nemzeti 
parkok.  
A természeti értékekről való gondoskodás színvonala, a nemzeti 
parkok kiterjedése és az ott végzett értékőrző tevékenység jól tükrözi 
egy-egy ország természetvédelmének fejlettségét. A nemzeti parkok 
létesítésének célja elsősorban a különleges növénytani, állattani, 
földtani vagy tájképi természeti értékek védelme, a biológiai 
sokszínűség megőrzése, a természeti rendszerek zavartalan 
működésének biztosítása, valamint az oktatás és az ismeretterjesztés 

feltételeinek megteremtése. 
Magyarország területén tíz nemzeti park található, közülük több az UNESCO Világörökség 
része is. Értékeink megóvása, környezetünk ápolása mindannyiunk érdeke, hisz itt éltek 
őseink: ez a Szülőföldünk. 
 

1. A Körös- Maros Nemzeti Park az Alföldön, a Tiszántúli 
területen helyezkedik el. Nagy kiterjedésű szikes puszták, 
erdős puszta-és mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők 
maradtak fenn a Körösök vidékén. A terület folyói a Körösök, 
a Maros és a Tisza. 
 A park gazdag madárvilággal rendelkezik, különösen a 

tavaszi és az őszi madárvonulás alkalmával figyelhetők meg. 

A park egyik fő értéke a Körösök és a Maros ártéri erdei, a 

holtágak vízi világa. Hány fokozottan védett növényfaj fordul 

elő a nemzeti park területén? 

három 

nyolc 

hét 

 

2. Melyik az a gyomaendrődi zug, amelyik országosan is 

kiemelt jelentőségű, úgy nevezett szentély tipusú? 

Pocoskert 

Dan-zug 

Kecsegés-zug  

 

3. A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első nemzeti parkja. A park 
egész területe fölkerült a Világ Kulturális és Természeti 
Örökségének listájára. Az egykor ligetes sztyeppe mai képének   
kialakulásában az embernek meghatározó szerepe volt: folyók 
szabályozása, mocsarak lecsapolása, a legeltető állattartás, az 
erdők kivágása, felégetése. Melyik az az ősi háziállat, amelyet itt 
tartanak nagy számban? 



 
 
daru 
szürkemarha 
racka juh 
 

 

4. A Kiskunsági Nemzeti Park feladata, hogy 
megőrizze a Duna-Tisza közi táj jellegzetes arculatát, 
élővilágát, vizeit.  Logójának központi eleme a 
homokbuckát jelképezi, melynek hullámai az 
árvalányhaj hullámait idézik. Két formai elem a 
boróka és a vércse sziluettje egészíti ki a képet. 
Hasonlóan a Hortobágyhoz, ez a táj is az ember és a 
természet sok százéves együttélésének emlékeit őrzi. 

Vizes élőhelyei fokozottan védettek.  Mi a címermadara ennek a parknak? 

sólyom 
réti sas 
kékvércse 

 

5. A Bükki Nemzeti Park az Északi-
középhegységben, a Bükk-vidéken található. 
A nemzeti park nagy részét erdős terület foglalja 
el. Vízekben szegény, de növényvilága értékes, 
változatos. A fennsík rétjein ritka növényfajok 
élnek, mint a sárga ibolya, ami csak itt virágzik 
hazánkban. A szártalan bábakalács  a Bükki 
Nemzeti Park címernövénye. Hegyi rétek, 
legelők, kaszálók ritkuló növénye. Alacsony 

termetű növény, színével szinte beleolvad a környezetébe. A nemzeti park állatvilága 
nagyon gazdag. A rovaroktól az emlősállatokig, sok állatfaj otthona az erdő. A világhírű 
ménes otthona Szilvásvárad. Hogy hívják ezt a fajtájú lovakat? 
lipicai 

muraközi 

nóniusz 

6. Az Aggteleki Nemzeti Park egyedülálló 
barlangjairól és az ott található cseppkőkincsről 
ismert világszerte. Az  első olyan nemzeti park 
az országban, amely kimondottan a híres 
cseppkőbarlangok védelmére alakult meg.  
Területén sok védett növény- és állatfaj is 
előfordul. Mi a címer állata a parknak? 
gőte 
szalamandra 
éjfúria 
 



7. A Balaton-felvidék, a Dél-Bakony, a Tapolcai-medence, 
a Keszthelyi-fennsík  a Kis-Balaton medencéje tartozik a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz. A nemzeti park 
legértékesebb része a Kis-Balaton, amely a Zala 
szabályozása révén keletkezett láp- és mocsárvilág, amely 
Európában is egyedülálló. A parkban számos védett növény 
és állat él. Nemzetközi viszonylatban főleg madártani 
vonatkozása jelentős. A vízimadár vonulásban kiemelkedő 
szerepet tölt be. A park címernövénye a lisztes kankalin.  A 
megfigyelt madárfajok száma 250, ezek közül 110 fészkel a 
területen. A fokozottan védettek közül 27 fajt észleltek 

rendszeresen: ilyen a kis kócsag, a hamvas rétihéja, a cigányréce, a réti fülesbagoly, és a 
legnagyobb ragadozó madarunk a rétisas. Melyik madár szerepel a nemzeti park címerében? 
réti sas 
kis kócsag 
nem  madár, hanem növény: a lisztes kankalin 

8. A Fertő–Hanság Nemzeti Park Magyarország 
északnyugati területén fekszik. Négy jelentősebb részből 
áll: Fertő-táj, Hanság, Tóköz, Répce menti területek. A 
Hanság egykor hazánk egyik legnagyobb összefüggő 
lápterületének számított. A Fertő-tó a harmadik 
legnagyobb szikes sztyepp tó Közép-Európában. 
Növényvilága szegényes, madárvilága gazdag. A 
lápvidékek egyik jellemző növénye a tőzegpáfrány. 

Hatalmas telepeket alkothat. A kiszáradást rosszul tűri, ezért tartósan jó vízellátású helyeken 
található. A vizes élőhelyek drasztikus csökkenésével rendkívül megritkult, annyira, hogy 
felkerült a védett fajok listájára is. Miért csak itt található a Hanság jellegzetes páfrányfaja? 

mert itt termelik az emberek 

mert máshol megették az állatok 

mert a vizek lecsapolása után csak itt megfelelő a környezet számára 

 

9.  A Fertő-Hansági Nemzeti Park madárvilága gazdag: 
kócsag, bíbic, kanalasgém, nyári lúd. Madárvonulás 
idején megjelennek a cankók, partfutók, és az 
énekesmadarak. Ritka madarak is előfordulnak, mint a 
vörösnyakú lúd, vörös gém, réti sas és a kékes rétihéja. 
a park címer madara a kócsag, amely a hazai 
madárvédelem jelképe is.  
A nagy kócsag  gázlómadár. A hófehér gémfélék 
legnagyobb képviselője. Magyarország a faj egyik 
legjelentősebb előfordulási helye.  A mocsarak 

lecsapolása, és a dísztollaik miatt történő vadászat miatt számuk jelentősen csökkent. 
Jellemző, hogy a múlt század elején külön kócsagőrt alkalmaztak, melynek feladata az volt, 
hogy a töredékére zsugorodott állományt megvédje. Melyik pénzérménken szerepel a 
kócsag? 
5 forintos 
10 forintos 
20 forintos 



 

10. A Duna-Dráva Nemzeti Park a Duna-Sió - 
torkolata és az országhatár, valamint 
a Dráva mentén helyezkedik el. A Dél-
Dunántúl legnagyobb része dombság, amelyből 
szigetként emelkedik ki a Mecsek és a Villányi-
hegység. A Mecsek hegység a nemzeti park jelentős 
részét képviseli. Növényvilágát jellegzetessé teszi 
húsz–harminc olyan növényfaj, amely a Kárpát-
medencében máshol nem él. A hegységben száznál 
több védett és fokozottan védett növényfaj él. A 
nevezetes növények közül fokozottan védett, 

kiemelt természeti érték a bánáti bazsarózsa. Van a Mecseknek egy  madara, amely az 
országban csak itt fordul elő.  
A Mecseknádasd körüli szőlők és gyümölcsösök biztosítanak élőhelyet e madárnak, a kerti 
sármánynak. Hány olyan növényfaj található a park növényei között, amely 
Magyarországon csak itt él? 

10-20 
20-30 
30-50 

 

11. A Duna–Ipoly Nemzeti Park úgy jött létre, hogy a 
korábbi pilisi és börzsönyi tájvédelmi körzetekhez 
kapcsolták az Ipoly érintett szakaszát és ártereit, néhány 
kisebb dunai szigetet, valamint a Szentendrei-sziget 
viszonylag épségben maradt élőhelyeit. A park térségének 
egyedi sajátossága a három nagy tájképi egység: a 
folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása. Címer 

állata a havasi cincér. Milyen színei vannak a havasi cincérnek? 
 
kék-lila-sárga 
szürke-kékesszürke-fekete 
szürke-lila-piros 

12. Az Őrség Vas megye délnyugati szegletében 

található. Nevét onnan kapta, hogy a honfoglaló 

magyarok a nyugati határ védelmére őrhelyeket 

telepítettek, melyek körül kisebb települések 

alakultak ki. Címer madara a siketfajd. A címerben 

található még a henye boroszlán növény is  Hol 

található a park területén őserdő? 

Szalajka völgy 

Szalafő 

Szinva völgy 

 

 



13. A Nemzeti Park a már kihalófélben 

lévő muraközi ló feltámasztásával is 

foglalkozik. Őriszentpéter mellett több 

egyedet is tart. A nemzeti 

parkban Kondorfa határában található a Hegy-

völgy elnevezésű terület, ahol létrehoztak egy 

fokozatosan vadonná váló részt és ide 

visszatelepítették a 

Magyarországon kihalt európai bölényt. Mi a neve? 

európai bölény 

 muraközi ló 

szürke marha 

 

13+1Hány nemzeti park van Magyarországon? 
 
8 
12 
10 
 


