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Barangolo ket egymdst6ljelent6senkiiltinbriz6 tengerpartot ldtogatott meg: homokosat
6s szikldsat.Bhratenger mindeniitt tenger, a keff61epartvonal kozott rengeteg kiiltinbs6g mutatkozik.

Homokos
tengerport
Az utazisi irod6kban 6ltal6bart
ilyen partokat 6brivol6 kepeket l6thatsz.Itt a legjobbaka
tengerparti nyaral6sfeltetelei:
puha, meleg homok borit mindent, kiinnyri bemenni avizbe
6s kdzlekedni a parton.Altakiban a finom szemcsdshomokot folyamatosankavarjdk a
hulldmok. ezert a viz nem kristAlyttsrta, de ez a fiirddzest
nem zava1a.Aiu sekely resz6nrendszerintkeves nyom6t
ldthatod az 6letnek,tdvolabb
esetleg hult6mz6 hiniirok mezeje fdliitt iszhatsz. A partra
csak ritkan sodr6dnakkagyl6h6jak vagy csigahdzak,es
azok is kev6s fajt kepviselnek.

mok leteszik a parka sodort
h6jakat. Itt tengeri ndv6nyek
maradvdnyait,sz6piacsontot6s
nagy mennyis6gri,tengerbe
2j
sz6rt hullad ekot talillhatsz.
A hull6mok6ltal nyaldosott,6lland6annedveshomolddve
nyen kis csigahhzbabrijt remeterdkok es kis kagyl6k elnek.
Ezek a kagyl6k a hull6m IAvozt|val azonnalbe6ss6kmagukat
a homokba. Ha felfedezelegy
ilyen kagyl6t, es miutan bedsta
magdt, egy nagy marek homokkal egytitt 6vatosankiemeled, akkor megism6teltetheted
vele a produkci6t. Amint a homokra teszed (a kiszdrad6st6l
es a parti madarakt6lva16felelmeben) kidlti feher 16b6t,es
mesn init a homokba hizza.

Mitvetportroo tenger?
Erdemesvegigsetilni a dag6ly
hull6mvonal6n.ahol a hu116-
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Sziklds

Emltikt6rgy
vqgy6l6l6ny?
A tengerparti kagyl6gyfjtitgetes az egyrk legjobb nydn sz6rakozhs.A partra vetett, i.ires
vivak k6znl kiv6logatni a legszebbeket,legerdekesebbeket
nemcsak6lvezetes.hanem tanulsdgosis. Ha kifog6stalandllapotu, nagy kagyl6kra, csigdkravigysz, akkor azokata tengerparti teleptl6sek piacaintaldlod meg. De igyirzz: ezeket
az ilIlatokat rendszerint trimegesengyfijtik be (nem parlra
vetett, tires vilzk6nt, hanem 616
allatkent!), 6s sz6llitj{k szerie a
vil6gba (r6ad6sullehetnek k6zdtbtkvedett fajok is, amelyek
csak enged6llyel vihet6k 6t a
hataron). Gondold meg, fontosabb-eegy sz6p meszvin a polcodon, mint egy 611at
6lete!

Ahol szikldk meredezneka tengerparton, ott mindig kevesebb
a furista. A szrir6sktiveken kenyelmetlen napozni,a jdrds is
f6jdalmasaz 6les szirteken,6s
a megmdrt6zhshozis nagy
ilgyess6grevan sziikseg (nem
is besz6lvea partrasz6ll6sr6l).
De ne forditsatok h6tatazilyen
partoknak sem, ugyanis itt sokkal tribb 611atotl6thattok.
A sziklak alkotta kis tavacskdkban megmaradawz, es n6ha
m6g kis halakat is rabul ejt a
kiivetkezd dagdlyig. Szinten a
tavacskiikba gyrilnek a kcivekrdl a csig6k es az apror6kok.

kisebb iiregeket. Ha kagyldt
nem is tal6lsz,el6fordulhat,
hogy 616tengericsillag,Iansznyardk vagy tengeris{in rejt6zik az drnyekban. Ezeken a
tengerpartokona briv6rkodds
is tdbb elmennyelkecsegtet.
M6r a partklzel6ben, vrz alatt
folytat6d6 szirteken is ldthatsz
rengeteg 6llatot. Eleg a felszinen usznod,btivdrszemtivegen
kereszttl k6mlelve az alattad eltertl6 thjat,es megfigyelheted a szikldkon
viindorl6 csillagokat,
r6kokat. stindket
es az apr6,
szineshalak rajainak <isszehangolt mozgiis6t.

Kikiildk6l6vil6go

hogy a kiktiAnnak e11en6re,
t6kben rengeteg szemdtkeriil
a tengerbe,m6gis sok 6llatot
ldthatsz.A haj6k kdzottavrzben etelmaradekokra1es6halak usznak.A ringat6z6 nejlonzacsk6kkdzdlt medrizdkatis
felfedezhetsz,s6t ha nagyon
nagy szerencsedvan m6g fikilt
vagy tengeri tekndst is 16thatsz.A vitorl6sok drbocdn
pedig szinte mindig til neh6ny
sir:iLly.
Vgyinz magadra!A tenger 61latai veszelytis rejtenek. Ha 16l6psz egy 61eskagyl6hejra,tenA fen6kren6rye
geristinre vagy elcsfszol a
partra
nydlkds ktiveken, akkor a szervetettkagylG
A sziH6s
sajnos zett s6rtil6sekkela nyaral6s
h6jakat6s csigahazakat
gyakraniisszetdria hulldmve
h6tra16v6r6sz6benbiztosan
6rdemes
megfosztodmagad a furd6zes
r6s,ennekel1en6re
6s
6s felfedezeselmenvet6l!
dtvizsgalnia reped6seket

