TAPOLCAI-TAVASBARLANG TOTÓ FELSŐ TAGOZATOSOKNAK
Karikázd be a helyes választ/válaszokat!
1. Hogyan fedezték fel a Tapolcai-tavasbarlangot?
a) Mészégető gödör ásásakor
b) Kútásás alkalmával
c) Szénbánya egyik folyosójának berobbantásakor
2.
a)
b)
c)

Mi az az ördögszántás?
Silány termőképességű föld megművelése
Barázdált felszínű mészkő (dolomit) kőzetekből álló karrmező népi elnevezése
Bazaltból álló kőzettörmelék népi elnevezése

3.
a)
b)
c)

Hány évre van szükség, hogy egy cseppkő egy arasz (20cm) hosszúságúra megnőjön?
20 évre
2 millió évre
2000 évre

4. Melyik szót illesztenéd be az alábbi mondatba?
A szénsavas víz a mészkövet…
a) oldja
b) kivési
c) felolvasztja
5.
a)
b)
c)
d)

Melyik nem felszíni karsztforma?
töbör
víznyelő
gömbüst
kúpkarszt

6. „Útvonaltervező” Tedd helyes sorrendbe az állomásokat! Az első helyszín kapja az 1-es számot!
Csak hibátlan számsorra kapható meg az 1 pont!
a) Te egy esőcsepp vagy. Tedd helyes sorrendbe, milyen úton jutsz a hegy mélyére!
talaj

barlang

karrmező kőzeteinek repedései

felszín alatti kőzetek repedései

b) Te egy fürge cselle vagy. Tedd helyes sorrendbe, milyen úton jutsz a Tapolcai-tavasbarlangba!
szifó
járatai

Malom-tó

forrás

csónakázó szint

víz alatti szint

7. „Nyerő Hármas” kérdés: Nevezd meg a harmadikat!
a) A Tapolcai-tavasbarlang 3 szintje:
1) Csónakázó szint

2) Levegős szint

3 ……………………………………………

b) Tapolca alatt húzódó barlangrendszer 3 része:
1) Tapolcai-tavasbarlang

2) Kórház-barlang

3) ……………………………………………….

c) A denevéreket telelőhelyük/alvóhelyük alapján 3 csoportba sorolhatjuk:
1) odúlakók

2) barlanglakók

3) ……………………………………………….

8. Igaz vagy hamis? (Írd a mondat mellé!)
a) A Magyarországon élő 26 denevérfaj közül 10 védett.
b) A Tapolcai-tavasbarlangban rengeteg cseppkővel találkozunk, mert a barlang felett levő
agyagréteg átereszti a csapadékvizet a barlangba.
d) Ha a felszínre nyíló víznyelőket, karsztos mélyedéseket szemétgödörnek használjuk, nagy bajt
okozunk, mert a szennyezést a karsztosodó kőzetek repedései elvezetik a Bakony egész
területére!
Húzd alá pirossal az igaz állítást!

Összesen: 11 pont

A totót hibátlanul megfejtő osztályok között ingyenes egész napos erdei iskola programot sorsolunk
ki, melynek időpontját és helyszínét a nyertes osztály igényeinek megfelelően egyeztetjük.

