
 1

Lampert Bálint 
tanársegéd 
 

Magyalos tanösvény alprojekt 
 

„Nézd, jó istenem: odaadtad a jóságot, a szeretetet és a békességet, de nem 
érnek vele semmit angyaltársaim, amíg az emberek szíve zárva van. Add 
nekem az erdőket, és én majd megnyitom velük az emberek szívét.” 

 (Wass Albert) 
 

Erdőbarát szemlélet és a megoldani kívánt problémák 
 

Az erdőbarát szemlélet kialakulásához nélkülözhetetlen az erdőben való 
túrázás. Eleve az erdőnek, ennek a rendkívül összetett és izgalmas rendszernek a 
megismertetése, megszerettetése csupán tantermi foglalkozások, könyvek, internet 
segítségével elképzelhetetlen, hiszen a tölgyfaág nem azonos a tölgyfával és a 
tölgyerdőt ábrázoló kép sem azonos a tölgyerdővel. 

Az erdőben való túrázás, mint aktív szabadidős tevékenység alacsony nép-
szerűségnek örvend. Pedig az erdei séta, túra nemcsak a testnek, hanem a lélek-
nek is jót tesz. A friss, tiszta erdei levegő, a madárdal, a fák susogása kiváló 
rekreációs tevékenységé teszi a szabadidő erdei környezetben való eltöltését. 
Egy különleges vagy szép növény megtalálása vagy az erdő vadjainak megfigye-
lése felejthetetlen élményt jelenthet felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Az erdei 
séták során az ember egyre több élőlényt ismerhet meg, így egy idő elteltével már 
nem idegenként sétál egy ismeretlen helyen, hanem ismerős élőlények között 
viszi az útja. A kedves ismerősöket pedig mindig szívesen látogatjuk meg. 

Az erdőbarát, környezettudatos szemlélet kialakítása a Kovátsné dr. 
Németh Mária által megalkotott „Erdőpedagógia mint életmód-stratégia” projektet 
keretén belül valósul meg, melyben kiemelt szerepet kap a tantúra. 

Az „Erdőpedagógia mint életmód-stratégia” projekt célja, hogy kialakítsa az 
egyénben a harmóniára való törekvést. A harmónia egyik alapvető eleme, hogy 
az egyén harmonikus viszonyban legyen a természettel, amelyhez környezet-
kultúra szükséges. (Kovátsné 1998: 11) A környezetkultúra kialakítását az Erdő-
pedagógia projekt gyakorlati megvalósulási helyszínén az Erdei Iskolai Oktató-
központban végezzük, amely Ravazdon a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Ravazdi 
Erdészetén található. 

 
A tantúra célja és feladata 

 

A tantúra célja azonos az Erdőpedagógia projekt főcéljával: környezettudat – 
erdőtudat kialakítása. A cél eléréséhez a legfontosabb feladat az ismeret és élmény, a 
gondolkodás és érzelem egységének elérése. (Kovátsné 2004a: 23-25) 

A tantúra során elérni kívánt további célok, hogy a tanulók ismerjék meg a 
Ravazd-Sokorói dombság erdei ökoszisztémáját. Ismerjék meg az ökosziszté-
mát alkotó élőlényeket, azok kapcsolatait, értsék meg az ökoszisztémában zajló 
alapvető folyamatokat. Szerezzenek megbízható ismerteket az erdészek munká-
járól, munkájuk jelentőségéről. Tanulják meg a természetben, erdőben való 
helyes viselkedési szabályait. A résztvevő gyermekek ismeretekkel, élményekkel 
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gazdagodva menjenek haza, ezek hatására érezzenek késztetést arra, hogy 
többször kiránduljanak a természetben, az erdőben. A tantúra során törekedni 
kell a testi és a lelki egészség megőrzésére, védelmére és erősítésére. (Kovátsné 
2004b: 38) 

 
A tantúra helye az Erdőpedagógia projektben 
 

Az Erdőpedagógia projekt három fő blokkja közül a tantúra a Környezet-
kultúra blokkba tartozik. A környezetkultúra blokk tartalma: 
Gyakorlatorientált téma Módszerek Eszköztár 
1. Erdészettörténeti 
gyűjtemény 
2. Erdei ökoszisztémák, az 
erdei életközösség főbb elemei: 
az Északi-Pannonhát 
jellegzetes növénytársulásai és 
állatvilága 
3. Nemzeti Erdőstratégia 
4. Tantúra a Magyalos 
tanösvényen 
5. Iskolakert 
6. Gyógynövények 
7. Hulladékkezelés és hulladék-
hasznosítás 
8. Kultúrtörténet 
5. Természetbarát újság 

 
 

megfigyeltetés 
közvetlen tapaszta-
latszerzés 
élmény 
gyűjtés 
rendszerezés 
problémamegoldás 
önálló alkotás 

tárlatvezetés 
kirándulás 
séta 
konstruálás 
feladatlap 
mese, dal, mondóka 
könyvtár 
önálló fogalmazás 
önálló rajzolás 
térképismeret 
útvonalvezetés 
újságkészítés 

Forrás: Kovátsné Németh Mária: Fenntartható pedagógia: környezetpedagógia 
2006, Kézirat 

 
Az alprojekt felépítése 
 

Az alprojekt helyszíne: KAEG ZRt. Ravazdi Erdészetének Magyalos erdész-
kerülete. A tantúrát megelőző és záró foglalkozások az Erdei Iskolai Oktató-
központban. 

Az alprojekt résztvevői: 6-14 éves korú tanulók, pedagógusok, tanítójelöltek. 
Az alprojekt együttműködő partnerei: a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt. erdé-

szei, erdőmérnökei (elsősorban a KAEG ZRt. Ravazdi Erdészetének erdészei). 
Az alprojekt időtartama: egy teljes nap az erdei iskolai programokba beépítve. 
A tantúrához szükséges eszközök: erdei iskolai munkafüzet vagy feladatlap, 

ceruza, rajztábla, növény-, gomba- és állathatározók, rovarvizsgálók, nagyítók, távcsövek, 
fehér lepedő, préselt és laminált levelek, madzag, mérőszalag, nyomöntéshez tálka, gipsz, víz 
és papírkeret, túrafelszerelés, térkép, tájoló, kulacs 
 
A Magyalos tanösvény 
 

A tanösvények sajátos turistaösvények, amelyeken a túrát állomások szakít-
ják meg. Az állomásokon az adott terület természeti-kultúrtörténeti adottságai 
és értékei kerülnek bemutatásra, majd az állomások között hosszabb-rövidebb 
távolságot jelölt útvonalon lehet megtenni. Megkülönböztető jegyeik a sajátos 
berendezési tárgyaik. (Kiss 1999: 15) 
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A Magyalos tanösvény hossza 3300 méter. Az útvonal legmagasabb és 
legalacsonyabb pontja közötti különbség 57 méter. A tanösvény tervezésekor 
törekedtünk arra, hogy változatos útvonalon haladjon (jelentős szintkülönbsé-
gek, eltérő fafajú erdők). A tanösvényen 9 állomás, 10 tájékoztató tábla, 2 
bemutató tábla és 3 esőbeálló található. A tájékoztató táblák plakátjai a Ravazd-
Sokorói dombság növény-, gomba- és állatvilágával, valamint az erdészek 
munkájával ismerteti meg a látogatókat. 

A tanösvény kényelmes sétával 1–1,5 óra alatt járható be. Tantúra során az 
időtartam 3–3,5 óra. 

 
A Magyalos tanösvény állomásai és tartalmuk 
 
 

Az állomás 
száma 

Tájékozató táblák elnevezései Tartalom 

1. Az erdő kapujában Túrázók köszöntése, a túra 
útvonalának és állomásainak 
térképi megjelenítése. 

1. állomás 

2. Az erdő szintjei Az erdő fogalma, 
legfontosabb szintjeinek 
rövid bemutatása. 

3. Óriások lábánál A környék 3 jellegzetes 
tölgyfa-fajának bemutatása. 

2. állomás 

Bemutató tábla: félbevágott 
fahasábok  

8 darab, a területen 
jellegzetes fafaj bemutatása. 

3. állomás 4. Erdei patika A dombságban gyakori 
gyógynövények bemutatása. 

4. állomás Se nem állat, se nem növény: 
gomba 
(Az állomás mellett esőbeálló) 

Az erdők gombavilágának 
ismertetője. 

5. állomás Utazás hangyakaravánnal A korhadó fához 
kapcsolódó élővilág 
felfedezése. 

6. állomás Az örökzöldek A dombság jellegzetes 
nyitvatermőinek 
bemutatása. 

7. állomás Szelek szárnyán 
(Az állomás mellett esőbeálló) 

A környék jellegzetes 
madarainak ismertetője. 

8. állomás A környék vadászható vadfajai Ravazd környékének 
vadászott vadfajainak 
bemutatása 

Erdész leszek, fát nevelek… Az erdészek munkájának 
megismerése. 

9. állomás 

Bemutató tábla: kongató fa Különféle fafajú faágak és 
kongató egyszerű 
zeneszerszámként. 
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A tantúra vezetésének módszertana  
 

A tanösvények akkor segítik igazán elő az erdőbarát szemlélet kialakítását, 
ha ügyelünk a megfelelő túravezetési módszertanra. A tantúrák során a követ-
kező módszertani tanácsok betartása javasolt. 

A tantúrák vezetése során mindig a természetélményt helyezzük előtérbe. A gyer-
mekek nem tanulásnak érezik a tantúrát, hanem élményekkel, tapasztalatokkal, 
gondolatokkal gazdagodva térjenek haza. 

A vezetés tervezésekor figyelembe vesszük a gyermekcsoport életkorát, hisz 
az befolyásolja az átadni kívánt ismeretek mennyiségét, valamint az ismeretek 
szerzésének módját is.  

A tantúra vezetése során életkortól függetlenül a következő alapelveket 
célszerű betartani. 

A tantúra „kulcsembere” mindig a túra vezetője. Az ő lelkesedése, motiváltsága, 
tapasztalata, felkészültsége, aktivitása követendő példa lehet. Személyiségével is 
motiválja a csapatot, a gyermekek érdeklődését fokozza, ébren tartja 

A tantúrák során törekedni kell a tárgyszerűségre és a rugalmasságra. A tanös-
vényeknek az a legfontosabb előnye, hogy az értékek bemutatása természetes 
körülmények között, az értékek közvetlen közelében történik. Ez a legközvetle-
nebb és legeredményesebb módja az ismeretközlésnek. A tárgyszerűség tehát azt 
jelenti, hogy mindig arra kell rámutatni, és beszélni, ami látható, megfogható, 
hallható, érezhető. Célszerű tartózkodni a tisztán tudományos ismeretektől. 

A tantúra szépségét, egyben nehézségét az adja, hogy évszakról évszakra, 
napról napra új érdekességeket nyújt a tanösvényen túrázónak. A túravezető-
nek ezért rugalmasnak kell lennie, egy váratlan természeti érték vagy jelenség fel-
bukkanásakor szükség esetén el kell térnie a programtól, csak így marad meg 
élményként a tantúra a gyermekek emlékezetében. 

Az alapos felkészülés ellenére is előfordulhat, hogy a túravezető nem tudja 
a feltett kérdésre a helyes választ. Ilyenkor nélkülözhetetlen a gátlások leküzdése. 
Ha az ember nem tud valamit, azt célszerű megmondani, s közösen keresni a 
megoldást. Az olyan kérdések esetén, melyek megválaszolásához további 
kutatómunka szükséges, fel kell kelteni a gyermekek érdeklődését a kutatásra, 
további tájékozódásra, vizsgálódásra. Lehet ajánlani könyveket, vagy a hatá-
rozókönyv használatában segíteni. 

Az erdő élővilága a gyermekek számára a rejtélyek kifogyhatatlan tárháza. 
Hogyan tud röptében vadászni a gyengén látó denevér, hogyan lesz a lehullott, elszáradt 
levélből újra zöld levél? Ezeket a kérdéseket legegyszerűbb szóban megmagyarázni. 
De megértésük és megjegyzésük sokkal hatékonyabb, ha játék során a gyermek 
maga éli át, hogy milyen csukott szemmel hangok alapján vadászni, illetve maga 
fedezi fel a lehullott avarban turkálva, hogyan alakul át a lehullott levél talajjá. 
Összefoglalva, a játékos módszerek alkalmazása elősegíti a különböző témák 
könnyebb feldolgozását, befogadását. 

Akárcsak a tanórák, a tantúrák során is ügyelni kell az idő megfelelő tervezésére, 
mert az átélt események feldolgozásához szükség van nyugodtabb időszakokra. 
Helyes az időbeosztás, ha egyaránt tartalmaz aktívabb, illetve csendesebb idő-
szakokat, időt hagy a nézegetésre, a beszélgetésre, az élmények egymással 
történő megosztására, játékos tanulásra. 
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2. állomás: Az óriások lábánál: A környék lombhullató fái bemutatása 
 

A teljes tantúra bemutatására terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségem, 
ezért egy állomás feladatain keresztül próbálom bemutatni, hogyan segítjük elő az 
erdőbarát szemlélet kialakítását. Mivel az erdő élővilágának legmeghatározóbb 
élőlényei a fák, ezért az egyik fákkal foglalkozó állomás tartalmát mutatom be. 

A második állomás első témája a lombkoronaszintet alkotó fafajok, különös 
tekintettel a Sokoróban előforduló három tölgyfafajra. A gyermekek préselt és 
laminált levelek, valamint gyűjtött termések segítségével állapíthatják meg a 3 faj 
megkülönböztető jegyeit (levél alakja, karéjossága, levélnyél megléte vagy 
hiánya, ezt követi a termések összehasonlítása: van-e kocsány, milyen a kupacs), 
amit a feladatlapukon rajzban rögzítenek. 

Az állomáson többféle megfigyelést és vizsgálatot végezhetnek még a 
gyermekek. 

A fák egészségügyi vizsgálata úgy zajlik, hogy gyermekek csoportokat 
alkotnak, majd minden csoport kap egy feladatlapot, amelyen egy olyan rajzolt 
fa szerepel, amelyen (mint az állatorvosi lovon) mindenféle jellegzetes betegség, 
sérülés, rendellenesség megfigyelhető (pl. fattyúhajtás). A feladatuk, hogy egy 
általuk kiválasztott fát vizsgáljanak meg a feladatlap segítségével, és írják le 
milyen sérülést, betegséget fedeztek fel rajta. Próbáljanak rájönni, mi okozta az 
elváltozást. Végül bemutatják egymásnak a fájukat. A feladattal a gyermekek 
alaposabban szemügyre veszik a fákat, és olyan részleteket vehetnek észre, 
amelyeken sokszor átsiklik a figyelmünk. A feladat által bizonyos elváltozások-
nak megismerik a hivatalos megnevezését, valamint kialakulásuk okait is, ez 
különösen akkor érdekes, ha emberi okai vannak. 

Amikor a fák életkorát vizsgáljuk, akkor egy egyszerű mérési és számolási 
módszert alkalmazunk. A számolás alapja, hogy az átlagos növekedésű fák (pl. 
tölgy) kerülete évente 1 hüvelyknyit, azaz 2,54 cm-t növekszik. A méréskor a 
mellmagassági kerületet (a talajfelszíntől számítva 130 cm-es magasságban) 
megmérjük, és az eredményt osztjuk 2,54 cm-rel. (Nádai 2002: 5) A kapott élet-
korral már különféle számolások végezhetők, amelyeknek a gyermekek számára 
is érdekes eredményeik vannak. Pl. mennyi oxigént termel egy évben egy 20, 50 
vagy 80 éves tölgyfa, hány darab 20, 50, 80 éves tölgy képes fedezni az ember 
éves oxigén szükségletét. A számolási feladatokhoz Dr. Nádai Magda Erdei 
számos-képes könyve nyújt segítséget. A felső tagozatos tanulókkal bonyolul-
tabb számolási feladatok is elvégeztethetők. Ezzel a feladattal a gyermekeket rá-
ébreszthetjük a fák jelentőségére. Az hogy oxigént termel, szén-dioxidot 
fogyaszt, nehezen megragadható, de amikor kiderül, hogy a vizsgált 50 éves 
csertölgy nyolc darabja annyi oxigént termel, ami egy embernek egész évre 
elegendő, akkor már könnyebben felfogható, megérthető, milyen jelentőséggel 
bírnak a fák. 

Faportrékat is készíthetnek a gyermekek. Ezt nem mindig itt alkalmazzuk, 
mert érdemesebb olyan területen végezni, ahol több fafaj található. A portré 
készítését úgy kezdjük, hogy a gyermekek kapnak egy kérdőívet, amelyen a 
következő kérdések szerepelnek (csak ízelítőül néhány): Mi a feltűnő törzsemen és 
kérgemen? Milyenek a leveleim? Miről ismerni fel a terméseimet/virágaimat? Írd le, milyen 
alakban növekszem? Mi ezen különösen feltűnő? Figyeld meg és írd le a szomszédságomat! 
Hogyan hat ez énrám? (Lohri 2002: 110). A válaszok leírása után a társaiknak ők 
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mutatják be az adott fafaj jellegzetességeit. Ez az egyszerű feladat a növény-
határozást segíti a gyermekeknek. Egy hagyományos növényhatározó haszná-
lata nem könnyű, főleg ha a gyermekek iskolában nem is igazán használják. 
Ezek a kérdések végigvezetik a tanulókat a határozás fontosabb lépésein, vala-
mint alaposan megismertetik őket a fával. Ehhez kapcsolódó játékos feladat, 
hogy ha nem ismerik a fafaj nevét, akkor a jellemzőik alapján adjanak maguk 
egy nevet neki. Így születhetnek olyan fajnevek mint pl. fűszerillatú diófa – 
fekete dió, simatörzsű – gyertyán, propelleres fa – juhar. 

Nehezebb és hosszabb ideig tartó vizsgálat, amikor egy adott terület 
faösszetételét szeretnénk megállapítani. Ehhez fehér kréta és jegyzetfüzet 
szükséges. A feladat sikeres és megbízható eredménnyel záruló megoldásához 
biztos fafajismeret is szükséges. Első lépésként kijelöljük a vizsgált területet 
határait, lépésszámlálással vagy más mérési megoldással meghatározzuk a terü-
letét. A párba rendeződött gyermekek közül az egyik írja az eredményeket, 
vonalkákkal számol, ha ugyanaz a fafaj többször előfordul (pl. csertölgy: III). A 
pár másik tagja pedig a krétával megjelöli a meghatározott fát, így biztosítja, 
hogy más már ne számolja bele a vizsgálatba. A feladattal gyakorolhatják a 
különböző fafajok felismerését. 

A projekt nem zárulhat anélkül, hogy ne legyen valamilyen alkotás a vége. 
Ehhez az állomáshoz többféle alkotás is köthető. Például: kéreglenyomat készí-
tése papírlap és zsírkréta segítségével vagy agyagból, de készíthető termés- vagy 
levélgyűjtemény is. A tantúrát záró kézműves foglalkozásokhoz kapcsolódó 
feladat lehet az is, amikor a levelek érhálózatát preparáltatjuk ki a 
gyermekekkel. Első lépésként különféle fafajok leveleit kell összegyűjtetni. A 
leveleket az erdei iskolában egy lábasban egy órán keresztül főzzük, majd a víz 
lehűléséig állni hagyjuk azokat. Ezt követően leöntjük róluk a felesleges vizet, a 
leveleket óvatosan egy lapos kanállal vászondarabra fektetjük, és ecsettel vagy 
szivaccsal puhán ütögetjük, míg a lágy részek kiesnek az erek közül. Az így 
kapott érhálók olyan gyönyörködtetőek lesznek, mint a csipke. A preparált 
leveleket ezután különféle alkotásokhoz, díszítésekhez vagy füveskönyvhöz fel 
tudjuk használni. (Nádai 1999: 35) 

Az állomáshoz tartozik egy fabemutató tábla, ahol feketefenyő, erdeifenyő, 
csertölgy, kocsányos tölgy, gyertyán, korai juhar, nagylevelű hárs és közönsége 
nyír hasábok félbevágott darabjai láthatók. 

A színeik, illatuk, tapintásuk alapján próbálják meg a gyermekek meghatá-
rozni a szereplő fafajok jellegzetességeit. 
 
A tantúra zárása 
 

A tanösvény bejárását követően a gyűjtött anyagokkal visszatérünk az Okta-
tóközpontba, ahol a délutáni foglalkozások keretében feldolgozzuk azokat.  
Ekkor történik a tantúra során tanult ismeretek szintetizálása, rögzítése. A gyűj-
tött anyagokból plakát, füveskönyv, makett, gyűjtemény esetleg illatpárna készít-
hető. A nap, illetve többnapos program esetén a tantúra során tanultakból vetél-
kedőt is rendezünk, ahol könnyen visszajelzést kapunk a gyermekek tudásáról. 

A tantúra és az erdei iskola során tanult ismereteiket a diákok későbbi 
életük során is fel tudják használni (iskolában, családi sétákon), de talán a 
legfontosabb, hogy az itt szerzett ismeretek és élmények elősegítik, hogy a 
diákok az erdők igazi barátaivá váljanak. 
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