Kalandozás a gödöllői kastélyparkban!
MEGOLDÓKULCS
1. Induljatok el a díszudvarból a térképen 2. számmal jelzett páfrányfenyőhöz.
Honnan származik ez a fafaj? Mire emlékeztet a levélformája?
KÍNAI és LEGYEZŐ
2. Hány fa alkotja a kastélytól indulva az első elágazásig a király hársfasort?
38
3. Melyik az az építmény a kertben, ami még fennmaradt a barokk kert időszakából?
KIRÁLYDOMBI PAVILON
4. A térkép segítségével keressétek meg a táblával jelölt kislevelű hársfát! Melyik állítás igaz?
a) A kislevelű hárs a Gödöllői-dombság erdőalkotó fája.
b) A kislevelű hárs kényes fafaj, amely csupán gondozott díszkertekben található.

5. Melyik az az állat, amely a kastély főbejáratánál és a díszudvaron is megtalálható?
OROSZLÁN
6. Miben különbözik a tornyos tölgy és a csertölgy? Karikázd be a helyes választ!
a.) a lombkorona formájában
b.) a termésében c.) a törzse színében

7. Az alábbi levelek közül melyik a japán akác levele?
a.)
b.)

c.)

8. Keressétek meg a parkban a táblával jelölt fehér somot!
Mi a különlegessége télen ennek a cserjének? Karikázd be a helyes választ!
a.) Korallpiros vesszői
b.) Csoportosan, de magányosan is ültethető
c.) Fehér színe

9. Melyek a kastélypark védett növényei? Karikázd be a helyes megoldást (A térkép segít!)
a.) Budai imola
b.) Selymes boglárka
c.) Bogáncs
d.) Janka tarsóka
e.) Csattanó maszlag

10.) Melyik állítás hamis az alábbiak közül? Karikázd be azokat!
A park története:
1.) A kastélyparkot természetvédelmi területté nyilvánították 1998-ban.
2.) A barokk kert sajátossága volt, hogy nem a kastély előtt alakították ki,
hanem a belső udvarból lehetett azt megközelíteni.
3.) Horthy Miklós kérésére, a királyi időszak romantikus stílusú kertjén
nem változtattak.
A Királydombi Pavilon:
1.) A hatszögletű pavilon falait 54 magyar vezér és király portréja díszítette.
2.) Az eredeti festmények teljesen megsemmisültek
az 1848/49-es szabadságharc során.
3.) A legjelentősebb uralkodók portréi nagyobb méretben készültek.
11.) BETŰREJTVÉNY! Fejtsd meg az elrejtett szót!
FMÜÜLLEE (énekes madarunk)
megfejtés: FÜLEMÜLE
MEÁRRÉIZAITA (királynőnk, aki ide látogatott)
megfejtés: MÁRIA TERÉZIA
HVEÁRRCYEEGLEEGMÉÉRR (a kisegér, aki a kastélyban lakott)
megfejtés: HERCEG EGÉRVÁRY ELEMER
12.) PÁRKERESŐ! Kösd össze a betűt a hozzá tartozó számmal!
a.) 3

b.) 2

c.) 1

1.) Ne tépjünk le semmilyen vadon élő növényt!
Gyűjtés helyett inkább fényképezzünk!
2.) Semmilyen módon ne zavarjuk meg
a természetben élő állatok nyugalmát!
3.) Ne szemeteljünk az erdőben!
Az ételek, italok csomagolása visszafelé sem foglal
több helyet a hátizsákban, mint a kirándulás elején.

13.) Tedd csökkenő sorrendbe a
Juharlevelű platán, a Páfrányfenyő és a Mamutfenyő fáinkat a koruk szerint!
1.) Juharlevelű Platán (170 év körüli)
2.) Páfrányfenyő (150 éves lehet)
3.) Mamutfenyő (kb.140 éves)
14.) Melyik az a hónap, amelyikben mind a három védett növényünk virágzik? MÁJUS
15.) A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik a kastélypark természetvédelmi területe.
Mi a címerállata?
c.) havasi cincér
a.) bodobács
b.) vadlúd

Köszönjük, hogy velünk játszottál!
További kellemes időtöltést kívánunk a kastélyparkban!

