
Horváth Katalin 

 

Ismerd meg hazánk természeti és kulturális értékeit Lukácsházától 
Szombathelyig! 

Ökotúra és vetélkedő 14- 18 éveseknek 
 

 

       Az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg a Gyöngyös völgye túraútvonal. Emblémája jelzi a 
Kőszegi- hegység és a Gyöngyös- patak találkozását. Létrehozásának célja az volt, hogy a  
Gyöngyös patak völgye bekapcsolódjon az Alpokalja ökoturisztikai hálózatába. 

      A Nyugat-magyarországi peremvidék három szerkezeti egységre tagolódik: Alpokalja, 
Fertő melléki mészdombok és a Sopron- Vasi- síkság. A földrajzi értelemben vett Nyugat- 
Dunántúlon az ország nyugati határa mentén húzódó Alpokalját, tehát a Soproni- és Kőszegi- 
hegységet, a Kőszeghegyalját és a Vas- hegyet, valamint az Őrséget és a Vend- vidéket 
szokás érteni. Növényföldrajzilag ez a terület a kelet- alpesi flóratartományhoz (Noricum), a 
stájer flórajáráshoz (Stiriacum) tartozik. Az Alpokalja erősen tagolt terület, amelynek 
legidősebb felszíni egysége a nyugati határ mentén húzódó variszkuszi eredetű kristályos 
kőzetekből felépülő Soproni- és Kőszegi- hegység a Vas- heggyel. 

    Kőszeghegyalja az Alpokalja egyik kistája. A kistáj keleti határa a Gyöngyös- völgye. A 
Gyöngyös völgye túraút 22 km, Kőszegtől a Kámoni Arborétumig vezeti a gyalogos és 
kerékpáros turistákat. Lukácsháza Szombathelytől 13 km-re található. A települést nyugatról 
dombok határolják, melyek közül a legmagasabbat a szőlősgazdák Csömötei- hegynek 
nevezik. A kellemes szubalpin klíma és földrajzi fekvés miatt ezeket az ösvényeket már a 
kelták, avarok is járták, s a rómaiak élvezettel kortyolták a dombok lankáin termesztett 
szőlőből préselt kitűnő borokat. Szakrális emlékek a Szent Rókus Templom és Szent Antal 
kápolna, a pléh Krisztus, a három harangláb és a Hegykereszt. A szőlőhegyen található a 
Hegypince és az új Kilátó, mely része a Szent Márton túraútvonalnak. Innen tiszta időben a 
Ság- hegyet és a Somló- hegyet is lehet látni, s a tájoló kő segítségével betájolható, hogy az 
adott települések milyen irányban és hány kilométer távolságban találhatók. A szőlőhegy 
lábánál, a Gyöngyös- patak partján épült az a különleges Biotájház, amely az épített emberi 
környezetet bemutató, a hagyományokat újra élesztő, a múltra támaszkodó vidéki életet 
mutatja be, ahol újra testet ölt a múlt. A kerített ház magában hordozza a tájba illő épület 
stílusjegyeit, melynek minden szegletében az önellátás szükségleteit kielégítő praktikum van 
jelen.  



A Gyöngyösfalui Holdfényliget felé haladva egy kétszáz éves védett vadkörtefa (Pyrus 
pyraster) árnyékában pihenhet meg az ide látogató, amely különösen tavaszi virágzásakor 
jelent óriási lombkoronájával felejthetetlen élményt. Az Alpokalja kalandkertje, a 
Holdfényliget a kikapcsolódásra, csendre, s különleges sporttevékenységre kínál lehetőséget. 
A Pösei- hegyre (Gyöngyösfalu) vezető földúton, a pincesor mentén újabb különleges 
fafajokat csodálhatunk meg. Már Kaán Károly is megemlíti 1932-ben írt Természetvédelmi és 
természeti emlékek című könyvében a nagypösei házi berkenyéket (Sorbus domestica L.). 
Perenyén, a Gyöngyös patak mentén továbbhaladva a Nepomuki Szent János kápolnát 
megtekintve juthatunk el Gencsapáti híres zarándokhelyére, Szentkútra. 

 Az állomások feladatai a gimnáziumi ismeretanyagra építve (biológia, földrajz, német nyelv, 
latin nyelv, magyar irodalom, történelem, rajz- és vizuális kultúra, természet- és 
környezetvédelem), csapatban vagy egyénileg is megoldhatók. A feladatsor végén található a 
helyes megoldás, mely segít az ellenőrzésben és az értékelésben. A túraútvonal során tíz 
állomást jelöltünk ki, melyeket iránytű és térkép segítségével lehet megtalálni. 

 Lukácsházától Szombathelyig! 
 

Start: Lukácsháza, Biotájház 
Cél: Gencsapáti, Szentkút 

Az útvonal a piros jelzésű „Gyöngyös völgye túraút”-on halad 

 

Állomás  Helyszín  Téma 

1.   Lukácsháza, Biotájház (START)  Biogazdaság 

2.   Csömötei kilátó  Tájolás 

3.   200 éves vadkörtefa  Was blüht denn da? 

4.   Holdfényliget, parkoló  „ENERGIATOTÓ”‐ 13+1 

5.   Holdfényliget, leágazó  Animal spaecies 

6.   Idős háziberkenyefák (tűzoltó csap)  Természet a képzőművészetben 

7.   Perenye, Vízmű sarok  Irodalom a természetben 

8.   Perenye, kápolna  Barchkoba játék a fajlista ismeretében 

9.   Perenye, tűzoltószertár  Természetvédelem‐ Kőszegi Tájvédelmi Körzet 

10.   Gencsapáti, Szentkút (CÉL)  Természeti értékek‐ 2012. 

 

 

 

 

 

 

. 



1. állomás                              BIOGAZDASÁG 

Milyen őshonos állatfajokat tenyésztenétek és növényfajokat termesztenétek egy 
biogazdaságban? 
 
       ÁLLATFAJOK                                                                       NÖVÉNYFAJOK  

1. nóniusz                                        
1.   tritikálé 

2. cigája                                           
2.  vadrepce 

3. gyöngytyúk                                  
3.  köles 

4. hortobágyi 
racka                                                              4.  batáta 

5. gidrán                                           
5.  paradicsom 

6. kisbéri 
félvér                                                                    6.  kerékrépa 

7. mangalica                                    
7.  juhfark 

8. fodros lúd                                    
8.  repce 

9. parlagi 
kecske                                                                  9.  hajdina 

10. szürkemarha                                
10. királyleányka 

11. kuvasz                                          
11. fehér gohér 

12. holstein- fríz                                
12.. budai zöld                                                                         

13. puli                                               
13. arany sárfehér 

14. pumi                                             
14. medvehagyma 

15.  erdélyi 
kopasznyakú                                                      15. spárga 

16. mudi                                            
16. harmatkása 

17.  hucul                                           
17.  kender 

18. komondor                                    
18.  batul 

19.  racka                                           
19.  pogácsa alma 

20. rövidszőrű 
vizsla                                                            20.  kasvirág 

21. drótszőrű 
vizsla                                                              21.  sózókörte 

22. parlagi 
kecske                                                                 22.  cirok 

23. szajga                                           
23..  ropogós cseresznye 

24. magyar agár                                 
24..  tökalma 

 

 



2. állomás                           TÁJOLÁS          

A Csömötei kilátóból tájoló és a térkép segítségével határozd meg az alábbi helyek 
tájolását! Internet használatával, műholdas térképpel megoldható a feladat! 

Sárvár  

Ság-hegy  

Szombathely  

Kőszeg  

Vép, szélerőmű  

Lukácsháza vasútáll.  

Győr  

Bécs  

Badacsony  

Sopron  
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3. állomás                             Was blüht denn da?                     

Párosítsd össze a növényfajok magyar és német megfelelőit! 

1. Europaische Trollblume                                                      A.  Kenyérbélcickafark 

2. Lungen- Enzian                                                                   B. Tavaszi csillagvirág 

3. Breitblattrige Kuckuckblume                                              C. Kígyógyökerű keserűfű 

4. Schneeglöckchen                                                                 D. Vidrafű 

5. Sumpf- Schafgarbe                                                              E. Kereklevelű körtike 

6. Grosse Eberwurz                                                                 F. Vörösáfonya 

7. Dreiblattriger Fieberklee                                                     G. Kornistárnics 

8. Kleines Knabenkraut                                                           H. Széleslevelű ujjaskosbor 

9. Weisse Teichrose                                                                 I. Pókbangó 

10. Schlangen- Knöterich                                                         J. Szártalan bábakalács 

11. Preiselbeere                                                                        K. Kereklevelű harmatfű 

12. Rundblattriger Sonnentau                                                   L. Agárkosbor 

13. Spinnen- Ragwurz                                                             M. Fehér tündérrózsa 

14. Rundblattriges Wintergrün                                                N. Hóvirág 

15. Zweiblettringer Blaustern                                                  O. Zergeboglár 
 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  13.  14. 15. 
               

. 



4. állomás                                ENERGIATOTO- 13+1                               

Karikázd be a helyes válaszok jelét! 

1. A Nap magján belül fellépő nukleáris magfúzió- reakció láncolatából származó energia ereje a 
Nap felszínét elérve 66 millió Watt/m2. A Föld felszínéhez érve vajon mekkora lesz ennek 
értéke? 

     1)   2,2 millió Watt/m2                 2)  1360 Watt/m2                X)  6600 Watt/m2 

2. A napenergiát hasznosító passzív megoldások otthoni alkalmazásának egyike a szellőztetett 
szoláris fal, mely lehetővé teszi a Nap által egy üvegablakon keresztül  melegített levegő 
felemelkedését, mely a ház fűtésére használható. Hogy nevezzük ezt a falat? 

   1)  Trombe- fal                             2) Napcellás- fal                  X)   Hőtermelő- fal 

3. A legutóbbi Japán természeti katasztrófát okozó földrengés energiáját atombombák erejéhez 
is hasonlították a pusztító erő nagyságának érzékeltetésére. Vajon hány atombomba pusztító 
erejével volt egyenértékű? 

   1)  3  ezer                                     2) 300 ezer                            X)  3 milliárd 

4. A fukusimai atomerőműből kiszabaduló 131-es jódizotópnak mennyi a felezési ideje? 

   1)  8 nap                                    2) 15,7 millió év                    X) 100 nap 

5. Mennyi a határértéke az egészségre káros sugárdózisnak? 

   1) 10  Becquerel                       2) 0,4 Becquerel                   X) 4 Becquerel 

6. Európa melyik országának energiaszükségletét adják legnagyobb arányban a szélerőművek? 

   1)  Nénetország                       2)  Hollandia                        X) Spanyolország 

7. Hol van Európában a legtöbb atomerőmű? 

   1) Franciaország                    2) Dánia                               X) Szlovákia 

8. Hányféle módon lehet a víz mozgási energiáját villamos áram termelésére használni? 

   1)  2                                       2) 3                                       X) 4 

9. Melyik folyón építették hazánk első vízierőművét? 

  1) Tisza                                 2) Rába                               X)  Hernád 

10. A napelem és a napkollektor két gyakran kevert eszköz a megújuló energiaforrások 
témakörében. Tudod-e mi a lényeges különbség a napkollektor és a napelem között? 

  1) az eszköz mérete      2) napenergia hasznosítási módja     X) az alkalmazás lehetősége 

11. Milyen energiaforrás a biomassza? 
 

   1) nem megújuló                      2) megújuló                       X) mindkettőként értelmezhető                        

12. A globális felmelegedés együtt jár a széndioxid koncentráció változásával. Hogyan történik 
mindez sorrendiségében? 

  

 1) a széndioxid változás követi a felmelegedést    2) a széndioxid változás megelőzi a felmelegedést        X) a kettő azonos ütemben történik 



13. A globális kihívások körében melyik probléma a legsúlyosabb? 
 
   1) édesvíz                                2) energia                               X) szegénység 

13+1.  Melyik nem lehetséges vagy csak nagyon ritkán valósítható meg a hőszivattyú 
alkalmazásának céljaként? 

1) úszómedencék vizének előmelegítése  2) háztartási melegvíz előállítása   X) fűtési és melegvíz igény 

 

5. állomás                       ANIMAL SPAECIES                             

Nevezd meg az állatfajokat! 

1. Meloe proscarabaeus‐ …………………………………………………………………………… 

2. Umbra cameri‐ ……………………………………………………………………………………… 

3. Anax imperator‐ ……………………………………………………………………………………. 

4. Melolontha melolontha‐ ………………………………………………………………………. 

5. Natrix natrix‐ ……………………………………………………………………………………….. 

6. Alcedo atthis‐ ………………………………………………………………………………………. 

7. Felis sylvestris‐ …………………………………………………………………………………….. 

8. Helix pomatia‐   ……………………………………………………………………………………. 

9. Spalax leucodon‐ …………………………………………………………………………………. 

10.  Apodemus agrarius‐ ……………………………………………………………………………. 

11.  Coccinella septempunctata‐ ……………………………………………………………….. 

12.  Rana dalmatina‐ …………………………………………………………………………………… 

13.  Dendrocopos maior‐ ……………………………………………………………………………. 

14.  Papilio machaon‐ ………………………………………………………………………………….. 

15.  Lucanus cervus‐ ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



6. állomás                     Természet  a képzőművészetben 

 

A műalkotások alapján töltsd ki a táblázatot! 

                    

                1.             2.                          3. 

 

 

                        

       4.                         5.                         6. 

 

 

            

          7.            8.             9. 

 



Természet a képzőművészetben 

A kép 

száma 
Műalkotás megnevezése 

Melyik művészettörténeti 

korhoz, stílushoz tartozik? 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

 

7. állomás                    IRODALOM A TERMÉSZETBEN                         
 

„Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled?” 

Petőfi Sándor: A Tisza 
 

Idézet  Vers címe  Vers szerzője 
„Herkules ilyet Hesperidák kertjébe' se látott, 
Hős Ulyxes sem Alcinous szigetén. 
Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne, 
Nemhogy a pannon-föld északi, hűs rögein. 
S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben, 
Ám csodaszép rügyeit zúzmara fogja be majd! 
Mandulafám, kicsi Phylis, nincs még fecske e tájon, 
Vagy hát oly nehezen vártad az ifjú Tavaszt?” 

   

„Mező jó illatot, az ég szép harmatot 
ád, ki kedves mindennél.(…) 

(…) Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója 
vitézűl holt testeknek.” 

   

„Elszámlálja külön neveket; száz erdei réti 
Dudvák vóltak ezek; nyúl-, farkas-, béka-tseresznyék;
Medve-, szamár-, disznó-, eb-, egér-, kutya-, matska-
tövissek; 
Hát meg az angyal- szent- 's ördög-gyökerek (mivel 
akkor 
A' füvek neve tsak barom, ördög, 's szent vala; 
Füvész- 
Könyv még nem lévén).” 

   



„Értünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szőlővesszein 
Nektárt csepegtettél.” 

   

„’Tarka lepke, szép arany pillangó! 
Lepj meg engem, szállj rám, kis madár; 
Vagy vezess el, merre vagy szállandó, 
Ahol a nap nyúgodóba jár.’ 
Szól s iramlik, s mint az őz futása, 
Könnyü s játszi a lány illanása.” 

   

„Elfeküdt már a nap túl a nádas réten, 
Nagy vörös palástját künn hagyá az égen, 
De az éj erőt vett, csakhamar beronta, 
Az eget, a földet bakacsinba vonta, 
És kiverte szépen koporsószegével: 
Fényes csillagoknak milljom-ezerével; 
Végre a szép holdat előkerítette 
S ezüst koszorúnak fejtül odatette.” 

   

„Idejárnak szomszéd nádasokból  
A vadlúdak esti szürkületben,  
És ijedve kelnek légi útra,  
Hogyha a nád a széltől meglebben. 
 
Ott tenyészik a bús árvalyányhaj  
S kék virága a szamárkenyérnek;  
Hűs tövéhez déli nap hevében  
Megpihenni tarka gyíkok térnek.” 

   

„Mintha lába kelne valamennyi rögnek, 
Lomha földi békák szanaszét görögnek, 
Csapong a denevér az ereszt sodorván, 
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.” 

   

„Másnap, amint az ég alja jövendölte, 
Csakugyan szél támadt, mégpedig nem gyönge. 
Zokogott a tenger hánykodó hulláma 
A zugó fergeteg korbácsolására.” 

   

„Őszi éjjel 
izzik a galagonya 
izzik a galagonya 
ruhája.” 

   

 

 

8. állomás                     Barkochba játék a fajlista ismeretében 

A csapatból egy tanuló húz 1-1 állat és növényfajt ábrázoló képet (3. és 5. állomás feladatai), 
amit a többieknek a barkochba játék szabályai szerint, kérdések alapján kell kitalálniuk. A 
rákérdezés a játék végét jelenti! Ha 2 percen belül kitalálják, 10 pontot kap a csapat, 2 és fél 
percen belül 7 pontot, azon túl 5 pontot. Egy menet 3 percig tarthat! Ha nem sikerül kitalálni, 
a csapat nem kap pontot. A válaszolónak nem kell ugyanannak a tanulónak lenni a két 
feladatnál. 

 

 



9. állomás     TERMÉSZETVÉDELEM- KŐSZEGI TÁJVÉDELMI KÖRZET
                                          

1. Melyik nemzeti park felügyeli a Kőszegi Tájvédelmi Körzet működését? 

2. Honnan kapta nevét a Csömötei‐hegy?  

3. Mire használták a rómaiak a hegy területét?  

4. Nevezz meg három települést Kőszeghegyaljáról! 

5. Melyik a Kőszegi‐hegység legmagasabb pontja és mennyi a tengerszint feletti magassága?  

6. A Kőszegi‐ hegység évi csapadékmennyisége évi 950‐ 1000 mm között alakul. Itt mérték a 

mai Magyarországon kialakult legvastagabb hótakarót. Vajon hány centiméter lehetett?  

7. Mi a természetes növénytakaró ebben a magasságban?  

8. Melyik kétéltű faj van jelen legnagyobb egyedszámban a Kőszegi‐ hegységben?  

9. A növényvilág melyik családjába tartoznak a Kőszegi Tájvédelmi Körzet alábbi védett fajai: 

fehér madársisak, légybangó, vitézkosbor, őszi füzértekercs, kislevelű nőszőfű?  

10. Milyen neves építményt hoztak létre a rómaiak a Szent Vid‐ hegytől Szombathelyig?  

11. Melyik domb lábánál található az a tábla, mely emlékeztet egy bunkerre, ahol a Szálasi‐ 

kormány idején, 1944 decemberétől 1945 márciusig a Szent Koronát őrizték?  

12. Melyik az a Kőszegi‐ hegységben található kedvelt kirándulóhely, amely az osztrák határhoz 

közeli rőtfalvi völgykatlanban fakad?  

13. Mária Terézia 1750‐ben erdészeket telepített a Kőszegi‐ hegységbe. Felújított 

lakóépületeikben Erdészeti Múzeum és erdei iskola működik napjainkban. Mi a neve az 

épület együttesnek?  

14. Hány épület alkotja a műemlékként védett Cáki pincesort?  

15. Melyik híres természettudósról kapta nevét a kőszegi Természetvédelmi Látogatóközpont?  

16. Mi a Kőszegi‐ hegység fő kőzetanyaga?  

17. Milyen kőzetanyagot bányásztak a cáki kőbányában?  

18. A Lukácsházi víztározó mesterséges tó és időszakos árvízi tározó. Mi a neve a tónak?  

19. Gencsapátiban a falu határában a szőlőhegy alatt bővizű forrás található.  Miért építettek 

ide kápolnát?  

 

10. állomás                TERMÉSZETI ÉRTÉKEK- 2012. 

Tudod-e? 

 Melyik faj az év fája, madara, denevére, vadvirága, gombája, rovara és hala? 



MEGOLDÁSOK 

1. Állatfajok: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 

Növényfajok: 3,6,7,9,10,11,12,13,18,19,21,23,24 

2. K,K,D,ÉNY,DK,K,ÉK,ÉNY,K,ÉNY 

3. 1.O,2.G,3.H,4.N,5.A,6.J,7.D,8.L,9.M,10.C,11.F,12.K,13.I,14.E,15.B 

4. 1.2,2.1,3.X,4.1,5.X,6.1,7.1,8.X,9.2,10.2,11.2,12.1,13.1,13+1.X 

 

5. 1.közönséges nünüke 2.lápi póc 3.óriás szitakötő 4.májusi cserebogár 5.vizisikló 

6.jégmadár 7.vadmacska 8.éti csiga 9.nyugati földikutya 10.pirókegér 11.hétpettyes 

katicabogár 12.erdei béka 13.nagy fakopáncs 14.fecskefarkú lepke 15.szarvasbogár 

 

6. 1.Pompeji falfestmény- római művészet 2.Altamirai barlangrajz(bölény)- őskori 

művészet 3.Rózsaablak- gótika 4.Oroszlános kapu- mükénéi művészet 5.Oszlopfő 

(Ravenna, San Vitale)- bizánci művészet 6.Vörösalakos váza (Héraklész és 

Kerberosz)- görög művészet 7.Falfestmény (Halastó)- egyiptomi művészet 8.Mázas 

tégla (bika az Istar kapuról)- mezopotámiai művészet 

 

7. 1.Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról 2.Balassi Bálint: Egy katonaének 

3.Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 4.Kölcsey Ferenc: Himnusz 5.Vörösmarty Mihály: 

Szép Ilonka 6.Arany János: Toldi 7.Petőfi Sándor: Az Alföld 8.Arany János: Családi 

kör 9.petőfi Sándor: János vitéz 10.Weöres Sándor: Galagonya  

 

8. Egyéni értékelés a választásnak megfelelően. 

 

9. ŐNP 2.Csömötei családról, mely egykor a falu birtokosa volt 3. szőlőtermesztésre 

4.Nemescsó, Kőszegdoroszló, Bucsu 5.Írott-kő 884m. 6.151 cm 7.bükk erdő 8.foltos 

szalamandra 9.kosborfélék 10.Savaria vízvezetéke 11.Kálvária-domb 12.Hétforrás 

13.Stájer házak 14.8 boronafalu pince 15. Chernel István 16.csillámpala 17.cáki 

konglomerátum 18.Abért- tó 19.A víz gyógyító hatása miatt 

 

10.    zselnicemeggy, egerészölyv, közönséges és hegyesorrú denevér, tavaszi hérics, nagy     

   őzlábgomba, imádkozó sáska, széles kárász 


