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A résztvevők: 

A természet ébredése című projekt célcsoportja a középiskolások 10. 
évfolyama, akik 9-10. osztályban biológia tantárgy keretein belül már szert 
tettek némi fajismeretre növény-és állattan témakörében egyaránt. A 
megvalósításhoz 1 fő pedagógus (legjobb esetben erdőpedagógus) kísérőre van 
szükség. 

A projekt időtartama: 

 Az erdő, mint ökoszisztéma vizsgálata hosszabb időtartamot igényel. A 
középiskolás rendszerbe a tanév során kevésbé férnek bele az általános 
iskolások esetén jól bevált erdei iskola programot, ezért célszerűbb tömbösítve, 
évszakonként 1-1 projektnap alatt feldolgozni az adott témákat. 
A tavaszi ökoszisztéma megfigyelésével kapcsolatos feldolgozása is egy iskolai 
projektnap keretein belül történik, időtartama 7 tanóra. 
 

A megvalósítás helyszíne: 

 A Soproni-hegység egyik legszebb helyére, a Tolvaj-árokba visszük el a 
diákcsapatot, mely helyi járatos busszal is könnyen megközelíthető.  

 

 

A csapattal találkozóhelyként a Soproni Gyermek-és Ifjúsági Tábor (egykori 
úttörőtábor) bejárata előtti parkolót beszéljük meg. 
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Problémafelvetés: 

 A 10. évfolyamra járó középiskolás fiatalok már általános iskolás koruktól 
kezdve tanulnak természettel kapcsolatos tantárgyakat. Eleinte 
környezetismerettannal, majd később a biológiával és földrajzzal is 
foglalkoznak. Az általuk elsajátított tananyag sok ismeretanyagot tartalmaz, 
melyek között gyakori az átfedés, viszont nem helyezi rendszerbe ezeket. 

 A 15-16 éves korosztály életkorából adódóan a környezet megfigyelését 
sokszor felületesen végzi, máskor pedig teljesen elveszik a részletekben.  

 
 

Célkitűzés: 
 
 A program célja, hogy a tanulók az erdei ökoszisztéma (mint az egyik 

legfejlettebb rendszer) alaposabb megfigyelésével felismerjék az embernek a 
saját környezetével és a természettel kapcsolatos ökológiai felelősségét.  

 A vizes élőhelyek nagy része hazánkban természetvédelmi oltalom alá esik. 
Megvédeni csak azt tudjuk, amit ismerünk, ezért a program célja az is, hogy 
a résztvevők megismerjék a patak, mint vizes élőhely (valamint a 
környezetének) növény- és állatvilágát. 
 

Tervezés, előkészületek: 
 

  Mivel a projekt iskolai időben, tanórai keretek között zajlik, szállással, 
étkezéssel kapcsolatos szervezést nem igényel. Előkészíteni csak a projekt 
végrehajtásához szükséges eszközöket kell: 

 
• Terepi határozók 
• Fajismerethez szakkönyvek 
• Fehér lepedő (kisebb darabokra vágva) 
• Kis lapát 
• Nagyító (kézi és üveges) 
• Íróeszközök 
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A projekt kivitelezése: 
 
A helyszín: 
 
 

 
     A Tolvaj-árok bejárata 
 
 

A Tolvaj-árok a Soproni- hegység egyik legszebb völgye, hűvös, párás 
csapadékos klímájú terület. 2008 júniusában néhány óra leforgása alatt egy 
havi csapadék hullott a területre. A völgyben folyó patak megáradt, kilépett 
medréből és saját útját járva teljesen átformálta a völgyet. Ennek 
következtében a víz csökkenése után is az újonnan kialakult mederben folyik a 
víz. 
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Csoportok kialakítása: 
 
 A nap folyamán 5 külön alprojekt kerül feldolgozásra, melyhez 
elengedhetetlenül szükséges csoportok kialakítása. Ennél a korosztálynál 
fontos, hogy véletlenszerűen alakítsuk ki a csoportokat, így segítve egymás 
megismerését, elfogadását. 
Természettel kapcsolatos projektnap esetén történhet ez pl. 5 különböző fafaj 
toboza segítségével (amit egy letakart kalapból tudnak kihúzni..stb.), ezáltal is 
átismételve a már ismert fenyőfajokat. 
 
A nap menete: 
 
 Csoportalakítás után a feladatok ismertetése történik. A nap folyamán 5 
különálló témakör feldolgozása történik úgy, hogy mindegyiket 1-1 csoport 
végzi, majd a nap végén egymásnak bemutatják megfigyeléseiket. 
A rögzítés érdekében mindenki kap egy munkafüzetet, melyben feljegyezheti 
megfigyeléseit (és természetesen a többi csoport felfedezéseit, tapasztalatait). 
 
Alprojektek: 
 
 A nap folyamán 5 különböző területen kell a csapatoknak megfigyelést 
végezniük: 
 

• Tavaszi lágyszárú növények 
• Mikor ébrednek a fák?- a lombfakadás 
• Talajlakó élőlények 
• A patakmeder lakói 
• A foltos szalamandra 
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1. Tavaszi lágyszárú növények: 
Még a zárt erdők életében is szép, és érdekes látvány a kora tavaszi növények 
megjelenése. Lobfakadás előtt, amíg a fák nem árnyékolják le őket, több 
színpompás virág látható erdeinkben. Ezek ún. geofiton (Talajbeli módosult 
hajtással -hagymával, gumóval vagy gyöktörzzsel vagy a gyökéren lévő 
rüggyel áttelelő növények.), melyek 1-2 hónap alatt virágoznak,. majd termést 
is érlelnek. 
Megfigyelési szempontok: 

 Fajismeret (könyvek segítségével) 

 Növények elterjedése –melyik növény van közel a patakhoz, melyik 
van távolabb. stb. 

 

 
 
 

 
 
 

bogláros szellőrózsa 

madársóska 
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2. Mikor ébrednek a fák?- a lombfakadás 
A helyszínen több fenyő-és lombos fafaj is megtalálható, cserjeszintje a 
völgynek nincs, de a völgy bejáratánál megtalálható több gyakori 
cserjefajunk is. A növények fajtól függően más-más időben virágoznak, van 
amelyik lombfakadás előtt, van amelyik később stb. A virágzási idő túl, 
külön érdekes a már ismert fajok virágzatának megfigyelése, hiszen pl. nem 
mindenki veszi észre a tölgyek,vagy fenyők virágzatát. 
 

Megfigyelési szempontok: 
• Fajismeret 
• Lombfakadás előtt virágzók 
• Lombfakadással együtt virágzók 
• Lombfakadás után virágzók 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hegyi juhar 

Mézgás éger 
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3. Talajlakó élőlények 
A talaj élővilága többféle módon is csoportosítható. Jelen esetben a céljaink 
eléréséhez a legegyszerűbb a méret szerinti csoportosítás. Ha részletesebben 
megvizsgáljuk az erdőtalajt, megfigyelhető, hogy a legnagyobb mennyiségben 
az avar alatt fordulnak elő élőlények. A pontosabb vizsgálat érdekében talajlétrát 
készítünk, ahol 4 különböző mérési helyszínt adunk meg (talajfelszínen, 
közvetlenül az avar alatt, a tavalyi avarban, a humuszos feltalajban), és itt 
határozók segítségével mutatjuk be az élővilágot. 
 

Megfigyelési szempontok: 

 fajismeret 

 az egyes szintekben előforduló állatok mennyiségének vizsgálata a kijelölt 
területen, valamint az adatok kielemzése, melynek lényeges része az 1m2-re 
kivetített adatsor 
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4. A patakmeder lakói 
A völgyben a patak változatos képet mutat, vannak gyors lefolyású és 
lassabb részei egyaránt. Sokféle állat található benne, mert tiszta vizű, és 
hideg. A fajok felismerését terepi (1 lapos) határozó segítségével végezhetik 
a tanulók.  
 
Megfigyelési szempontok: 
 
 

• Fajismeret  
• Hol élnek az egyes fajok?- a víz sodrásának és az élőlények előfordulási 

gyakoriságának összefüggései 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

sebes pisztráng 

Mézgás éger 
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5. A foltos szalamandra 
 
A völgy egyik legérdekesebb lakója ez a farkos kétéltű. Tavasszal jön elő az 
erdei talajban található téli búvóhelyéről. Álelevenszülő, lárváit mindig 
hideg vizű, tiszta vizekbe rakja. Úszni nem tud. Színe, mintázata egyedi, 
nincs két teljesen egyforma szalamandra. Bőre irritáló anyagot tartalmaz. 
 
Megfigyelési szempontok: 
 

 felnőtt egyedek előfordulása (erdő alatt, a patakparton, v. a 
mederben…) 

 lárváinak előfordulása (a patakmeder mely részén) 

 a megtalált egyedek színe, mintázata 
 

 
 

 
 
 
 



Értékelés: 
 

A nap végén minden csoport bemutatja a saját kutatását, melyet konkrét 
adatsorral, megfigyelésekkel tud alátámasztani.  
A hatékonyabb feldolgozás érdekében a már előzőekben említett munkafüzet 
segítségével a következő, már tantermi órán is foglalkozhatunk a témával. 
 
 
 
 
Sopron, 2011. június 6. 
 
        Varga Rita 
       okl. erdőmérnök-tanár 

I.évf.erdőpedagógia szakos hallgató 
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