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D1 Ed Romejn levele
Kedves Ismeretlen Barátom!
Ed Romejn vagyok. Leidenben lakom, ez egy szép kis város Nederlandban (Hollandiában). Tizenegy éves vagyok, az ötödik osztályba járok, iskolánk a régi Egyetem mellett
van.
Azért kereslek Téged, mert cikket akarok írni az iskolaújságba. Mindenki más ország
nemzeti parkjairól ír ebben a számban. Én Magyarországot választottam, mert édesanyám
is magyar, de már itt született. Sajnos, ő is keveset tudott mondani nekem. Ő jobban tud
magyarul, mint én. Apukám, aki leideni, egyáltalán nem tud magyarul.
Úgy olvastam, hogy Magyarországnak háromszor akkora a területe, mint a miénk, de
kevesebben élnek ott, mint itt. Azt tudom, hogy Magyarország fővárosa Budapest. A nemzeti színei, zászlója piros-fehér-zöld. (Ezt a focicsapatáról tudom.)
Vannak nagy hegyek, erdők és nagyon szép tájak.
Hollandiában egyáltalán nincsenek hegyek, szinte csak szántóföldek és kertek vannak.
A tenger érdekes, de nagyon hideg, és néha koszos, ezért nem jó fürödni benne. Nálatok
tényleg lehet fürödni a folyókban, tavakban?
Megpróbáltam az interneten utánanézni, hogy milyen érdekességek vannak a nemzeti
parkokban, de angolul még nem tudok nagyon jól, magyarul sem. A sok adattól megzavarodtam. De olyan sok érdekes fotót láttam, hogy mindenképpen erről akarok írni. És ha rá
tudom venni anyukámat, akkor egyszer elmehetek a nyelvet gyakorolni Magyarországra.
Akkor mindenképpen szeretnék eljutni a legszebb helyekre is. Te biztosan jobban ismered, jobban tudod, hiszen ott élhetsz, és biztosan tudsz tanácsot adni a készülő cikkemhez
is.
Én nagyon szeretem a természetet, de nálunk nincsenek érdekes dolgok. Itt a legnagyobb vadon élő állat a nyúl. Ja, és a tengerben nagyon aranyos fókák élnek.
Igaz, hogy nálatok vadon élnek szarvasok, őzek, rókák, állítólag még sas, farkas és medve is?
Hány nemzeti park van Magyarországon?
Hol, melyikben láthatnék szép hegyeket, erdőket?
Igaz, hogy sas is fészkel valahol?
Igaz, hogy a folyókban a hód és vidra vadon él?
Igaz, hogy ott van olyan madár, amelyik 16 kilós is lehet, és mégis nagyon jól repül?
Igaz, hogy nálatok van olyan homokpuszta, amelyikben úgy mozog a szélben a homok,
mint a sivatagban?
Igaz, hogy marhacsordák és birkanyájak legelnek a pusztán?
Igaz, hogy a házak tetején gólya fészkel, és van fekete gólya is?
Igaz az, hogy nálatok hatalmas fenyőerdők vannak?
Vannak mocsarak, nádasok?
Igaz, hogy Magyarországon vannak a világ leghosszabb barlangjai? Akkorák, hogy hangversenyterem is van bennük?
Igaz, hogy sok régi épület, vár, kolostor, régi falu is a természetvédelem alá tartozik nálatok?
Igaz, hogy a nemzeti parkokban egyáltalán nem szabad erdőt irtani és szántani?
Igaz, hogy a rengeteg költöző madár Magyarországon áll meg ősszel pihenni, és százezer
vadliba és daru száll le egyszerre?
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Hans (a diák főszerkesztő, ő már felsős) azt tanácsolta, mindenképpen írjunk a nemzeti
parkok egy-egy tájáról, jellemző növényéről, állatáról, épületéről is.
Apukám azt mondta, hogy Magyarországon mindenki szeret is és jól is tud lovagolni. Mi
inkább biciklivel járunk, az mindenkinek van.
Be szabad menni turistáknak a nemzeti parkjaitokba?
Esetleg lehet táborozni is?
Nagyon érdekes lenne biciklivel bejárni a nemzeti parkokat. Vajon szabad?
Kell fizetni belépőt a látogatóknak?
Lehet a vizeken, a nádasokban kenuzni? Azt nagyon szeretném: csendben meglesni csónakból a madarakat.
Adnak idegenvezetőt is a turistáknak?
A legjobban azt szeretném, ha együtt utaznánk, és Te mutatnád meg a magyar nemzeti
parkok legszebb részeit, érdekességeit.
Kérlek, válaszolj minél előbb, és írd meg, Te hová látogatnál el, vezetnél el engem a legszívesebben? Írhatsz e-mailt is, de a levelet jobban szeretem.
Válaszodat várva
Leiden, 20__. __. __.
Edmund Romejn

Hány nemzeti park van Magyarországon?

Hol, melyikben láthatnék magas hegyeket, erdőket?

Igaz, hogy sas is fészkel valahol?

Igaz, hogy a folyókban a hód és a vidra vadon él?

Igaz, hogy ott van olyan madár, amelyik 16 kilós is lehet,
és mégis nagyon jól repül?

Igaz, hogy nálatok van olyan homokpuszta, amelyikben
úgy mozog a szélben a homok, mint a sivatagban?

Igaz, hogy marhacsordák és birkanyájak legelnek a
pusztán?

Igaz, hogy a házak tetején gólya fészkel, és van fekete
gólya is?

Igaz az, hogy nálatok hatalmas fenyőerdők vannak?
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Nem igaz, nálunk a lombos erdők (tölgyesek, bükkösök) jellemzőek,
őshonosak. Természetes fenyves az Őrségben található, a többi ültetett, jövevény, akárcsak az akácfa.

Igaz bizony, a fehér gólya. De a fekete gólya nem a házakon fészkel,
és nagyon ritka.

Igaz, a nemzeti parkokban (védett, ridegen tartott) magyar szürkemarhacsordák és birkanyájak legelnek. Ezeket az ősi fajtákat a természetvédelem mentette meg és tartja fenn.

Igaz, Fülöpháza, futóhomok a Kiskunságban

Igen, a túzok. De általában „csak” 14 kg-ot nyom. (Jobb ma egy veréb…)

Igaz, vidra (Lutra lutra) a Drávában, DDNP
Hód: Gemenc – DDNP, Hanság – FHNP

Igaz. Parlagi sas például a Bükkben.

Bükki, Duna-Dráva, Balaton-felvidéki, Duna-Ipoly

Tíz

• Igaz, hogy nálatok vadon élnek szarvasok, őzek, Részben igaz: a szarvas, őz, róka (vaddisznó, dámvad, nyúl) vadászrókák, állítólag még sas, farkas és medve is?
ható, nem védett. Nádi farkas (aranysakál) él nálunk, barnamedvét,
farkast többször megfigyeltek Északkelet-Magyarországon. Hiúz a
hegyekben, a Pilisben is lakik.

• Nálatok tényleg lehet fürödni a folyókban, tavak- Általában a tavakban igen, a folyókban általában nem, csak néhány
ban?
kijelölt helyen. A folyók vize veszélyesebb és szennyezettebb.
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Igaz, hogy sok régi épület, vár, kolostor, régi falu is a ter- Igaz. Szép múzeumfaluk, kastélyok, várak, apátságok is vannak a
mészetvédelem alá tartozik nálatok?
nemzeti parkokban.

Igaz, hogy a nemzeti parkokban egyáltalán nem szabad
vadászni, erdőt irtani és szántani?

Igaz, hogy a rengeteg költöző madár Magyarországon
áll meg ősszel pihenni, és százezernyi réce, vadliba és
daru száll le egyszerre?

Be szabad menni turistáknak a nemzeti parkjaitokba?

Esetleg lehet táborozni is?

Nagyon érdekes lenne biciklivel bejárni a nemzeti parkokat. Vajon szabad?

Kell fizetni belépőt a látogatóknak?

Lehet a vizeken, a nádasokban kenuzni? Azt nagyon
szeretném: csendben meglesni csónakból a madarakat.

Adnak idegenvezető kísérőt is a turistáknak?
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Igen. Szakmai vezetést csoportok kérhetnek. Egyes területek csak
kísérővel látogathatók.
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A Fertő-Hanságban lehet ilyen vízi túrákon részt venni.

Nem, a területek látogatása ingyenes. Barlangok, múzeumok látogatása azonban nem.

Mindenütt lehet kerékpárt bérelni, sok helyen kiépített kerékpárút
is van. Csak a hegyvidéken kissé nehezebb a haladás…

Kijelölt helyeken igen, engedéllyel.

Igen, csak néhány kis terület nem látogatható, például a fészkelő madarak megkímélése érdekében.

Igaz! Itt pihennek meg a vadludak, darvak, récék seregei is, ősszel
Afrika felé tartva. (Fertő-Hanság, Dél-Alföld, Velencei-tó)

Nem igaz (sajnos). Korlátozottan, de gazdálkodnak a magyar területeken.

Nem igaz. A Baradla-barlang, csodálatos cseppkőformáival (Aggteleki Nemzeti Park) 25 km hosszú. Hatalmas termeiben hangversenyelőadásokat is szoktak rendezni. A Világörökség része. De értékét
nem a mérete adja. (A leghosszabb a Mamut barlang az USA-ban,
550 km. Az ENSZ Világörökség listáján csak ez a két barlang szerepel! )

Igaz, hogy Magyarországon vannak a világ leghosszabb
barlangjai? Akkorák, hogy hangversenyterem is van
bennük?
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Igen, a legnagyobb a Fertő-Hanságban, és a Kis-Balatonon. Itt játszódik a Tüskevár és a Téli berek, Fekete István regényei.

Vannak mocsarak, nádasok?
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