
 1 

Tanulás a természetben 
/Terepgyakorlat az Aggteleki Nemzeti Parkban/ 

 
Bodáné Kendrovics Rita, Némethné Dr. Katona Judit, Dr. Juvancz Zoltán 

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 
Környezetmérnöki Intézet 

 
A fenntartható fejlődésre nevelés évtizedének (2005-2014) feladata, hogy az oktatás minden 

szintjén és formájában megjelenjenek a fenntarthatóság alapelvei. Ehhez szükséges a pedagógia 
megújulása, melyen keresztül lehetőség nyílik olyan oktatási módszerek alkalmazására, melyek 
elősegítik a valós élet iskolához való közelítését, az ok-okozati összefüggések megértését, a 
rendszerszemlélet kialakítását, az alkalmazható ismeretek közlését. Mára bebizonyosodott, hogy a 
különböző egyezmények, törvények, programok és a hozzájuk kapcsolódó műszaki, technológiai 
fejlesztések nem oldották meg a környezeti problémákat. Szemléletváltásra van szükség, melyben a 
pedagógiának és alkalmazott módszereinek meghatározó szerepe van.(Kováts-Németh M. 2010. 177-
178. p.)  

A felsőoktatásban különösen fontos ennek érvényesülése, mivel küldetése, hogy olyan 
szakembereket képezzen, akik az állami, önkormányzati, társadalmi-politikai, közszolgálati, valamint 
gazdálkodói területeken vezetőként, döntéshozó helyzetben, kultúraközvetítő és szemléletfejlesztő 
szerepben legtöbbet tehetnek a hazai környezeti állapot javításáért, kultúránk és környezetünk hiteles 
és felelős nemzetközi képviseletéért.(Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2010. 265. p.)  

A szemléletformálás a környezeti nevelésen keresztül valósulhat meg, mely a 
természetszeretetre, a problémákkal szembeni nyitottságra, a jövő generációival szembeni 
felelősségre nevel a magatartás, az értékrend, az érzelmi viszonyulások formálásával. 
Eredményességéhez hozzájárul, ha az iskolai színtérrel egyenértékűnek, azt kiegészítő formának 
tekintjük az iskolához kapcsolódó, de nem tanórai környezeti képzési formákat, és a környezeti, 
természeti folyamatok tanulmányozására közvetlenül magát a természetet használjuk, lehetőséget 
adva az ökológiai szemléletformálás mellett a gyakorlati szakmai képzésre is. 

A környezetmérnök képzésben e két feladat együttes megvalósítása adja a képzés célját, az 
ökológiai szemlélettel rendelkező mérnöki társadalom létrehozását. A szakmai és környezeti képzés 
egységét biztosítja a terepgyakorlat, mely leghatékonyabb módszere a komplex ismeretszerzésnek, a 
környezet rendszerszemléletű megközelítésének, miközben a résztvevők értékrendjét, viselkedési 
kultúráját, együttműködési készségét és társas kommunikációját is fejleszti. (Kárász I., 2009.8.p.) 
Olyan oktató-nevelő tevékenység, mely a környezet és a természet védelmére irányul, az 
ismeretszerzés oldaláról tekintve a közvetlen szemléltetés, bemutatás valós környezetben történő 
módszere. (Némethné K.J.2006.47.p.) Pedagógiai eszköztára változatos, lehetőséget nyújt azon 
pedagógiai módszerek alkalmazására, melyek egyrészt az önállóságot, kreativitást, kutatást, (pl. 
vizsgálat, megfigyelés, elemzés), másrészt a személyes célok megismerését segítik (pl. beszélgetés, 
vita, fogalomtérkép, hangos gondolkodás, magyarázat, szemléltetés), valamint az együttműködést 
feltételezik pl. a tanulmányi kirándulás, túra (Kováts-Németh M. 2010. 231-246.p) 

A nemzeti parkok kedvező helyszínt biztosítanak a terepgyakorlat számára. A természeti 
adottságaiban lényegesen meg nem változtatott táj, védett növény-, és állatfajok, különleges 
földfelszíni formák vizsgálatát teszik lehetővé, egyben sok esetben a kiváló környezeti állapot 
referenciájául szolgálnak. 

A környezetmérnök BSc szakos hallgatók terepgyakorlatának helyszíne az Aggteleki Nemzeti 
Park (ANP), a hazai nemzeti parkok között az első, melyet a földtani természeti értékek, a felszíni 
karszt formák és a felszín alatt húzódó barlangok megóvása érdekében hoztak létre 1985-ben. 
Különleges felszíni formái, képződményei, élővilága, a területen található karsztforrások, tavak és 
vízfolyások széles vizsgálati tárházát kínálják a változatos terepi munkának. A felszín alatt rejlő 
csodálatos cseppkő alakzatok keletkezési módjukkal, különleges formagazdagságukkal, és sajátos 
élővilágukkal, kultúrtörténeti, régészeti emlékeikkel és egyedi természeti szépségükkel méltán váltak 
1995-ben a Világörökség részévé is. A barlangok csöndje, a cseppkövek múltja, a kialakulásuk lassú 
folyamata által kiváltott tisztelet a természet csodáinak irányába a környezettudatos magatartás 
fejlesztésének alappilléreként szolgálhat. Habár a tanulmányban bemutatott gyakorlat a 
felsőoktatásban valósult meg, számos eleme hasznosítható a középfokú oktatásban is. 
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1. Az Aggteleki Nemzeti Park 
 

Az észak-magyarországi karsztvidék mintegy 20 000 hektár területének többségét a középkori 
triász időszakában, közel 220 millió évvel ezelőtt képződött sekélytengeri mészkő építi fel. Ezen az 
alapkőzeten kb. 5 millió éve tartó karsztfejlődés eredményeként alakult ki a mérsékelt övi 
középhegységi karszt. Az európai hírű karsztvidéket a magyar-szlovák országhatár választja ketté, az 
egykori Gömör-Tornai karszt északi része Szlovákia része – Szlovák-karszt Tájvédelmi Körzet néven 
szintén védett természeti érték (1. ábra).  A határ két oldalán végignyúló terület földtani, vízrajzi, 
tájföldrajzi és kultúrtörténeti szempontból is egységes egészet alkot. 
 

 
1.ábra Az Aggteleki Nemzeti Park területe a térképen zöld színnel jelölve (www.maps.google.hu) 

 
A hazánkhoz tartozó részt a Bódva folyó két, jól elkülöníthető részre osztja: a Szilicei-fennsík 

folytatását képező Aggteleki-karsztra és az önálló rögként kiemelkedő Szalonnai-hegységre. 
Az Aggteleki- karszt középhegységi karsztvidéket a keskeny, mély völgyek, bővizű források, dolinás 
karsztfennsíkok, s a híresen szép, patakos, többszintes barlangok jellemzik. (Környezetvédelmi 
Lexikon 1993. 20-21.p.) 

A felszínt többnyire erdő (78 %), kiterjedt, évszázados múltú gyeperdő–mozaik, kaszáló, legelő és 
felhagyott becserjésedő - beerdősödő gyep borítja.  

A karsztos felszínek talajjal vékonyan (fedett karszt), vagy egyáltalán nem fedettek (fedetlen 
karszt). Sekély, vékony voltuk miatt könnyen erodálhatnak, helytelen emberi beavatkozások miatt – pl. 
nem megfelelő erdőhasználat, agrotechnika, kemikáliák, szennyvizek stb.– lemosódhatnak, így jön 
létre a kopár, erősen barázdált és oldásnyomokat mutató, sziklakibúvásokat hordozó mészkőfelszín. A 
karsztfennsíkok leggyakoribb felszínformája a töbör, a felszín tálszerű besüllyedése. A víznyelők a 
karsztos és nem karsztos területek határán alakulnak ki, a barlangok vízutánpótlásában játszanak 
fontos szerepet. A mészköves tájon számos kis területű és – mélységű, természetes és mesterséges 
állóvíz található. Természetes állóvize pl. az Aggteleki-tó, mely egy víznyelő eltömődésével 
keletkezett, vagy a Vörös-tó (töbör tó), mely a töbör aljának vastag vörösagyag kitöltéséről kapta a 
nevét. A tavak kiszáradását, melyet a természetes lefolyási viszonyok megváltoztatása (csatornázás, 
út menti vízelvezetés) idézett elő, mesterséges beavatkozással kellett megelőzni. Legnagyobb 
hozamú vízfolyása a Jósvafő közelében eredő Jósva-patak, melyet a legnagyobb karsztforrások 
táplálnak: a Jósva-, a Kis- és Nagy-Tohonya- valamint a Kajta-forrás. A Jósva-völgyön több kisebb-
nagyobb vízfolyás (pl. a Szlovákiában eredő Kecső-patak) mellett belefolyik a Ménes-patak is, és 
végül a Bódvába torkollik. 
 

A terület vegetációjára a nagyfokú diverzitás jellemző, mely a karsztos felszín és a szélsőséges 
mikroklimatikus adottságoknak köszönhető. Az erdős jellegű területeken nagyobb részt a gyertyános-
tölgyesek, kisebb részben a cseres-tölgyesek jelennek meg. Az északi oldalon, hűvös töböroldalakban 
extrazonális bükkösök alakultak ki. Jellemző kora tavaszi virága a védett kakasmandinkó (Erythronium 
dens-canis). A déli oldalon, mélyebb termőrétegű talajon melegkedvelő tölgyesek, a sziklásabb, 
sekélyebb talajú részeken sziklagyepekkel, lejtősztyepp foltokkal váltakozó molyhostölgyes 
bokorerdők találhatók. Az ANP kiemelkedő természeti értéke a tornai vértő (Onosma tornensis), mely 
kizárólag a Gömör-Tornai-karszt néhány pontján fordul csak elő. Az egykor művelt, mára felhagyott 



 3 

szőlőterületeken a fokozottan védett bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum) mellett 
megtalálható az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum) is.(Takács B. 2009.11-12.p) 
  

Gazdag gerinctelen állatvilágában a lepkéket több mint ezer, a bogarakat pedig ezerötszáz faj 
képviseli. A gerincesek faunájának legnépesebbje a madarak csoportja, 127 faj fészkel a területen. A 
ragadozó madarak legnevezetesebb képviselője a fokozottan védett, ritka parlagi sas (Aquila 
heliaca).(Székely K. 2001.12.p.)  

A gyíkok közül a pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri), a kétéltűek közül a nemzeti park 
címerállata, a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) a legértékesebb. 

2. Terepgyakorlat az Aggteleki Nemzeti Parkban 
 

A terepgyakorlat résztvevői környezetmérnök BSc szakos II.-III. évfolyamos hallgatók. Időigénye 
kb. 45 óra, mely 5 napos összefüggő időintervallumban valósult meg a vizsgaidőszakot követő héten, 
júniusban. A nyári időszak kedvező feltételt nyújt a kirándulásokhoz, terepi felmérésekhez, 
területbejárásokhoz és a szabadidős foglalkozásokhoz is. A 15 önkéntesen résztvevő hallgató az 1. 
táblázat szerint végezte a terepi munkát a nemzeti parkban. 
 

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 
Délelőtt Délután Délelőtt Délután De. Du. Délelőtt Délután Délelőtt Délután 

Utazás, 
terep-
eszközök 
helyszínre 
szállítása, 
tábor-
foglalás 

ANP 
bemutató 
előadás, 
feladatok 
meg- 
beszé-
lése 

Vass 
Imre 
barlang 
túra  

 Csoportok-
ban a 
Kecső-
patak 
vízvizs- 
gálata 

Baradla 
barlang 7 
km hosszú 
túra 

Esztramosi 
kőbánya és 
a Rákóczi 
barlang 
megtekinté-
se 

Alsó-hegyi 
források 
vízvizs- 
gálata  

„Aggteleki 
karszt 
élővilága” 
túra 
 
Jegyzőkönyv
tartalmának 
egyeztetése 

Hazauta-
zás 
Eszközök 
vissza-
szállítása 
az 
intézmény
-be 

1. táblázat A terepgyakorlat munkarendje 
 
A terepgyakorlat során a következő feladatok végrehajtására összpontosítottunk:  
 

� Az Aggteleki Nemzeti Park kétség kívül legnagyobb és egyedülálló értékének, a 
barlangrendszernek, a felszín alatti karsztjelenségeknek, valamint a bennük található 
cseppkövek képződésének, formáinak megfigyelésére, a víz körforgását is beleértve. 

� A Szlovákiában eredő Kecső-patak ökológiai, kémiai vízvizsgálatára. A korábbi ismeretek 
szerint a Kecső-patak a nemzeti park területén található Jósva-patakba torkollik. A 
nemzeti park munkatársainak jelzőanyaggal végzett kutatásai viszont bebizonyították, 
hogy a Kecső-patak búvó patak, tehát még a torkolat előtt részben a felszín alá bukik, így 
a benne lévő szennyezőanyagok a karsztvízben is megjelenhetnek. A vízgyűjtőterületen 
szennyező forrást jelent pl. a csatornázatlan Kecső település.   

� Az alsó-hegyi karsztforrások nitrát szennyezettségének vizsgálatára. A szlovák területen 
valószínűleg a bányaművelésnél (robbantás) használt robbanóanyagból kerülhet nitrogén 
vegyület a karsztvíz rendszerbe. Mivel a karsztvízkészletre épül az ivóvízellátás, így 
különösen fontos annak jó vízminősége. 

� Az Aggtelek határában fekvő Luzulo-Callunetum (csarabos) társulás cönológiai 
felvételezésére, szünbiológiai értékelésére, melynek célja a társulás állapotának, 
társulásszerkezeti változásainak vizsgálata. 

2.1 A felszín alatti világ megismerése 

A barlangokat a víz többszázezer éves felszín alatti munkája alakította ki. A déli, alacsonyabban 
fekvő részeken a horizontális lefutású patakos barlangok a jellemezőek, melyekben a patak főágához 
hosszabb-rövidebb mellékágak csatlakoznak. Az északi területek időszakos vízfolyásait függőleges 
aknákkal lépcsőzött, meredek esésű víznyelő barlangok (pl. Vecsembükki-zsomboly, Szabó-pallagi-
zsomboly, Körte-zsomboly) vezetik a mélybe. A barlangok kialakulásában fontos szerepe van a 
mészkőtömegen átszivárgó víznek. A kálcium-hidrogénkarbonát tartalmú vízből kikristályosodó 
alakzatok a cseppkövek, melyek képződésének folyamatát, az alakzatok változatosságát és 
színvilágát figyeltük meg a Vass Imre, a Baradla és a Rákóczi barlangokban. A barlangokban 
látványosan nyomon követhető a réseken, repedéseken lefolyó víz. A magas relatív páratartalom (98-
100 %), az állandó 10-11oC-os hőmérséklet indokolja a barlangtúra során a megfelelő öltözék 
viselését, valamint a nedves, csúszós, agyagos talajon a baleset elkerülése érdekében fegyelmezett 
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magatartás és az előzetesen megbeszélt szabályok betartása szükséges. Ezek közül különösen 
fontos a cseppkövek védelme érdekében, hogy azokat ne fogdossuk, mert amellett, hogy letörhetnek 
a kézzel felvitt szennyeződés megakadályozza növekedésüket. 
 

A Vass Imre barlang a Tohonya-völgy végében található, nevét a vármegye hites földmérőjéről 
kapta, aki 1825-ben átjutva a Baradla addigi végpontját jelentő, mély vízzel kitöltött „Vaskapun”, 
feltárta a világ akkori leghosszabb feltérképezett barlangját. Az 1 km hosszú járatrendszerben a 
cseppkőalakzatok szinte mindegyike megtalálható, függő (sztalaktit) -, és álló (sztalagmit) 
cseppkövek, cseppkőoszlopok, akár fél méteres hosszúságú szalmacseppkövek, de érdekes, szép 
látványt nyújtanak a nagy felületeket beborító cseppkőkérgek, és cseppkőlefolyások is. A 
mennyezetről, oldalfalakról függönyszerűen lógnak le a szebbnél-szebb zászlócseppkövek (1. kép) és 
külön érdekessége a gravitációval dacoló légies görbecseppkő, a heliktit (4. kép). Az egyik legszebb 
képződménye a barlangnak a Narancs zuhatag, színe a felszínen található vörösagyag vasoxid-
tartalmának bemosódása során alakult ki. 

A Vass Imre barlangban jól kiépített kutató helyek - csepegés mérő, meteorológiai 
mérőberendezés, heliktit figyelő, föld dilatáció mérő – mutatják a barlangi kutatások lehetőségeit. 
 

  
1. kép Zászlócseppkő a Vass Imre barlangban 

(2009.06.23.) 
2.  kép  A  „medúza” a Vass Imre barlangban  

(2009.06.23.)
 

A Baradla-barlang („Aggteleki cseppkőbarlang”) Magyarország legnagyobb barlangja (19 km), 
amely a szlovákiai Domica-barlanggal összefüggő rendszerként több mint 25 km ismert hosszal 
rendelkezik. Magyarország talán legismertebb természeti jelensége, mely a több szintes 
barlangfejlődés klasszikus példája. Tágas járatrendszerében a cseppkőképződés minden formája és 
színe képviselteti magát.  

A barlangban a sajátságos körülményekhez alkalmazkodó állatfajok százai találhatók meg, 
melyek közül sok ritkaságnak számít pl. az aggteleki vakrák, melyet élőhelyén figyelhettek meg a 
hallgatók. A biológiai kutatások mintegy félezer, kizárólag a barlangban élő gerinctelen fajt és alfajt 
mutattak ki. Közülük 38 a tudomány számára is újnak bizonyult és csak az aggteleki, és a szlovák – 
karsztbarlangokban honos. (Székely K. 2001.51.p.) Az aggteleki bejárattól a barlangba vezető 
lépcsősor rögtön a múltba viszi a látogatót, hiszen a Csontház-terem már az i.e. 500-1000 évben a 
vaskori emberek temetkezési helyéül szolgált. A viharos történelmi időkben sokszor nyújtott a barlang 
mélye menedéket elődeinknek. Ennek nyomát (pl. fáklyavilágítás) viselik az aggteleki részen található 
fekete színű, korommal szennyezett cseppkövek. Utalva az ember természetromboló tevékenységére 
kevésbé szép látványt nyújtanak, mint a jóval később felfedezett jósvafői részen megcsodálható tiszta 
képződmények.  

A barlangi hosszú túra jó alkalmat kínál a történelem felidézése mellett a természet 
sokoldalúságának, csodáinak felfedezésére. A sötét szakaszokon, szűk járatokban való előrehaladás 
ügyességi és bátorsági próba is egyben, valamint a csapatszellem erősítését is szolgálja, hiszen a 
lassúbb túrázó bevárása, átsegítése egy-egy nehezebb szakaszon, az ügyesebbek feladata. Jó 
alkalmat kínál a hallgatók személyiségének megismerésére, olyan képességeik megmutatására, mely 
az iskolapadban ülve nem derülhetne ki.  
 

Az Aggteleki Nemzeti Park egyik legérdekesebb helye a számos értéket rejtő Esztramos-hegy, 
amely régebben mélyművelésű vasbányaként, majd később kőbányaként működött 1996-ig. A barlang 
a tárón keresztül közelíthető meg. A cseppkövek csodálatos világába hosszú és nagyon meredek 
létrákon keresztül vezet az út. A hegyen feltárt barlangok hasadék jellegűek, egy részük eléri a mai 
karsztvízszintet, amelynek változása szorosan összefügg a Bódva vízszintjének ingadozásával. Az 
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üregek alján megcsillanó, valószínűtlenül kékeszöld színű tavakban jól visszatükröződnek az 
oldalfalakat tömegesen borító szegfűkalcit és borsókő képződmények. Ez utóbbiak adják bizonyítékát 
annak, hogy valamikor a barlangban melegvizű források is működtek.  A barlangok közötti víz alatti 
összefüggések kutatása napjainkban is nagy kihívás elé állítja a búvárokat.  
 

 

3. kép Borsócseppkő az Esztramosi Rákóczi barlangban  
(2009. 06.25.) 

4. kép Heliktitek a Vass Imre barlangban (2009. 06.23.)

2.2 Kecső-patak vízvizsgálata 

A Kecső –patak a Szlovákia területén lévő Kečovo (Kecső) település északi részénél található Kecső 
forrásból ered. A település végéig déli irányban, majd a határt átlépve Magyarország területén keleti 
irányban folytatja az útját Jósvafőig, ahol a település közepén egyesülve a Nagy-Tohonya forrás 
vizével, mint Jósva-patak folynak tovább. A hegyvidéki jellegű kisvízfolyás hossza kb. 7 km. Mérsékelt 
áramlási sebesség jellemzi, medrének állapota tisztának mondható, ugyanakkor a lassú folyású 
pontokon nagy mennyiségben található a mederben megrekedt szerves törmelék.  
A vízpart esése változó, többségben leszakadó, néhol meredek, szerkezete általában természetes. A 
vízfolyás mentén túlnyomórészt erdős terület, rövidebb szakaszon lakott terület és szántóföld 
található. Mindezeket a hallgatók a terepszemlén láthatták, és megfigyeléseik alapján 
megfogalmazhatták azokat a problémákat, melyekre megoldást kell javasolni, amennyiben azokat a 
vízminőségi mérések igazolják. A mintavételi pontokon (2. ábra) a hallgatók három csoportban 
végezték a mintavételezést és a vizsgálatokat. A csoportok munkáját a csoporttagok által választott 
csoportvezető irányította; a segítséget, szükséges hiányzó információkat mindegyik csoportnál egy-
egy tanár nyújtotta, akik a csoport munkáját a háttérből figyelték. Az első csoport Kecső település 
előtt, a második a vízfolyás irányában a település alatt a helyszíni kémiai és biológiai vizsgálatokat, 
valamint a mintavételezést hajtotta végre. A harmadik csoport a Jósva-patak torkolatától indulva a 
határszelvény felé a kb. 3,5 km folyásszakon további öt mintavételi ponton vízhozamot mért és mintát 
vett a laborvizsgálatokhoz. 
 

2. ábra Mintavételi pontok a Kecső patak vizsgálatához (Takács B. 2009.15.p.) 
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A vízminősítés során a mérési feladatokat három fő területre bontottuk: 
 
1. hidrológiai mérések 
2. kémiai, fizikai paraméterek mérése 
3. biológiai minősítés 
 

A hidrológiai vizsgálatok során a vízminőséget befolyásoló vízhozam meghatározása, és a meder 
állapotának feltárása volt a feladat.  

A terepgyakorlaton a vízhozam mérésére a hallgatók által könnyen végrehajtható, de 
csoportmunkát igénylő kémiai vízhozam mérést választottuk feladatként, illetve az úszó tárgy 
sebességmérésén alapuló módszert, mely látványosan igazolja a fizikában tanult egyszerű út–idő-
sebesség összefüggést. A Jósva-patakon lehetőség nyílt a vízhozam meghatározását szolgáló 
különböző alakú mérőbukó műtárgyak tanulmányozására is. A mért és jegyzőkönyvezett adatok 
alapján a sóhullám levonulási görbe, valamint a vízhozam hidrológiai hossz-szelvényének 
megrajzolása volt a feladat. A Bába kútnál a vízhozam mérés bizonyította a patak vizének részleges 
föld alatti eltűnését. A táblázatok és grafikonok elkészítéséhez szükséges volt a számítógép excell 
táblázatkezelő programjának használata is. A vízhozam mérése aktív együttműködésen alapul, 
fejleszti a kreativitást, igényli más tudományterületeken tanult ismeretek alkalmazását is. A mérés 
közben a meder állapota, kiépítettsége, borítottsága, továbbá a vízparti növényzet és a 
területhasználat is megfigyelhető. 
 

A vízkémiai vizsgálatok során azon paraméterek mérését kell végrehajtani, melyek 
meghatározzák, befolyásolják a vízi ökoszisztéma működését, egyben általános vízminősítési 
paraméterek: oldott oxigén, hőmérséklet, pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát (ha a 
nitrát magas értéket mutat KOI mérése is javasolt), foszfát, vízkeménység, m-, és p-lúgosság. 
 

  
 

5. kép Kémiai vízhozam mérése a Kecső-patakon 
 
6. kép A felfedezés öröme a biológiai vizsgálat során 

 
A mérésekhez a helyszínre szállított Hanna típusú oldott oxigén mérőt, valamint pH és fajlagos 

vezetőképesség mérőket, továbbá az ideiglenesen felállított laborban üzembe helyezett Merck típusú 
Nova 60 spektrofotométert és a komplexometriás méréshez szükséges mérőberendezést alkalmaztuk.  
Az oldott oxigén és a hőmérséklet mérését a helyszínen kell elvégezni, a további paraméterek 
meghatározásához szükséges mintát az analízisig hűtőtáskában kell tartani, hogy összetétele ne 
változzon meg, reprezentatív maradjon. Ezt a méréshez nagyon fontos szabályt a hallgatók saját 
kísérleteikkel igazolhatták. A mért adatokat jegyzőkönyvezni és értékelni kell a hatályos jogszabályok 
alapján. Az értékelés az MSZ 12 749:1993 Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés 
c. szabvány, valamint a Víz Keretirányelv kapcsán bevezetett 10/2010 (VIII.18.) VM rendelet a felszíni 
víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályáról c. rendelet alapján történt. 
A leggyakrabban előforduló vízminőségi osztály alapján a vizsgálatok a Kecső-patak jó, illetve kiváló 
állapotát mutatták, melyet a biológiai BISEL vízminősítési módszerrel kapott eredmények is 
megerősítettek.  

A vízminta biológiai minősítése (BISEL módszer) a helyszínen a vízi makrogerinctelen állatok - 
lapos- és gyűrűsférgek, puhatestűek (kagylók, csigák), ízeltlábúak (rákok, rovarok) - segítségével 
történik. A  biomonitorozás a gyakorlati környezet-, és természetvédelmi munkában a vízfolyások 
terepen történő általános jellemzésére, a részletesebb vizsgálatok alapjaként használható. 
Monitorozását a Víz Keretirányelv (VKI) is előírja. A helyszínen végzett vizsgálatnál az élőlények 
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azonosítását csak a szabványos BISEL táblázatban szereplő taxonok szintjéig kellett elvégezni. Az 
értékelés is ennek a táblázatnak a segítségével történt. A biológiai vizsgálat eredménye a település 
előtt I. (kiváló), utána II. (jó) osztályú vízminőséget mutatott. 
A biológiai vizsgálathoz szabványos Bisel hálóra, mintagyűjtő edényzetre, makrogerinctelen határozó 
könyvre, és a szabványos Bisel jegyzőkönyvre van szükség. 
 

A vízvizsgálatok során a hallgatók mérési tervet készítettek, végrehajtották azt, jártasságot 
szereztek a mintavételezés és a mérőeszközök használatában, ezzel is bővítve gyakorlati 
ismereteiket. Következtetéseket fogalmaztak meg a mért eredmények és megfigyeléseik alapján, a 
rendszerszemlélethez szükséges ok-okozati összefüggésekre rámutatva. A közvetlen tapasztalás 
későbbi munkájuk során is hasznosítható tudást eredményez, továbbá környezeti szemléletüket, 
környezettudatosságukat is alakítja, fejleszti. A feladatok végrehajtásához szükséges kölcsönös 
segítségnyújtás, a munkamegosztás fejlesztette együttműködő készségüket. 

2.3 Alsóhegyi források vizsgálata 

A nemzeti park területén a források az alacsonyabb térszíneken, a karszt erózióbázisain 
bukkannak a felszínre. Legnagyobb vízhozamú karsztforrásai közül a Kis-Tohonya-, Nagy-Tohonya-, 
Vecsem-, Pasnyag-, Kastélykerti-, és az Alsó-barlang- források, valamint a Rongyos kút és az 
Aggtelek településen található fúrt kút vizének minőségi vizsgálatára került sor. A vízmintákban nitrát-
nitrogén, oldott oxigén, p-, és m-lúgosság, pH, fajlagos vezetőképesség, kálcium és magnézium 
tartalom kimutatására került sor. A mérési eredmények a víz kiváló állapotát bizonyították, a nitrát-
nitrogén tartalom mindegyik esetben kisebb, mint 3 mg/l. Fajlagos vezetőképességük általában 500 
µS/cm feletti, ami az oldott ásványi só tartalmat mutatja. Összes keménység a karsztvizekre tipikusan 
jellemző magas tartományba sorolható, melyet az m-lúgosság mért eredményének 20 mmol/l 
nagysága fejezett ki. (Takács B. 2009. 25.p.) 

A vizsgálati eredmények értékelése a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről c. rendelet alapján történt. Mindegyik minta vizsgált 
paraméterei a rendeletben megadott határérték alatt voltak.  

A források vízhozamának irodalmi adatait áttanulmányozva a hallgatók levonhatták a 
következtetést, hogy a száraz időben is bőséges vízhozamú források hátterében a felszín alatti 
karsztvíz tározók nagy kapacitása áll.  

A forrásokat a hallgatóknak 2-3 fős csoportokban térkép segítségével kellett megtalálniuk, azokból 
az előírásoknak megfelelően mintát venni, majd az ideiglenes laborban analizálni. Mindegyik csoport 
sikeresen teljesítette a feladatát, ami jó tájékozódó képességükre és megfelelő térképhasználatukra 
utalt. 

2.4 Élőhely felmérés  a Kardos-völgyben 

Az Aggtelek határában fekvő kiemelt védelemre is felterjesztett Kardos-völgy csarabos 
társulásának (Luzulo - Callunetum) élőhely felmérését végezte el a hallgatók egy kisebb, 5 fős 
csapata. Feladatuk 50 db 1 m2-es kvadrátnak megfelelő mintaterület cönológiai (társulástani) 
felvételezése volt. Az ökológiai szempontú állapotfelmérés a környezetminősítésnek az a típusa, 
amelyben az élővilág minőségi és mennyiségi összetételét, illetve a tér- és időbeli eloszlásának 
kialakulásáért felelős tényezőket egyaránt tulajdonságnak tekintjük és értékeljük. A felmérés során 
elemzés céljából alapadatokat, állapotjelzőket és minőségi mutatókat kell rögzíteni. A 
növénytársulások tanulmányozása a terepen végzett analízissel, majd elméleti szintézissel történt. 
(Berregi A. 2009.17.p) 

Összefoglalás 
 

A napjainkban alkalmazott fejlett műszaki megoldások, technológiák mellett számos jelét 
érzékeljük a természeti értékek pusztulásának, a környezeti tényezők kedvezőtlen változásának. Ez 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a mérnök egyre több olyan problémával szembesülhet, amelynek 
megoldásához mérnöki tudásán kívül ökológiai ismeretekre is szüksége lehet. A környezetmérnök 
képzés célja olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik magas szintű 
szakmai tudásuk mellett ökológiai szemlélettel és ismeretekkel is rendelkeznek. Ez nem nélkülözheti a 
komplex gondolkodást, rendszerszemléletet. A tanulási tér kitágításával megteremthető annak 
lehetősége, hogy a tapasztaláson, közvetlen élményen, érzésen keresztül az ok-okozati kapcsolatok 
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feltárásra kerülhessenek, ezáltal a rendszer nagyfokú komplexitása felismerhetővé váljon. Ez teremti 
meg az alapját a fenntarthatóságnak. Az oktatás színtere lehet maga a környezet, a természet, 
módszere a tanulmányban bemutatott terepgyakorlat. A szakmai képzésen túl a természet szeretetén 
és tiszteletén alapuló környezet-, és természetkímélő magatartás kialakításának lehetőségét is 
megteremti.  

A nemzeti parkok, melyek természeti adottságaikban lényegesen meg nem változtatott területek, 
földfelszíni formáikkal, különleges, egyedi és sok esetben védett növény és állatvilágukkal, 
kultúrtörténeti múltjukkal hatékonyan segíthetik az oktatást az előbb említett célok megvalósításában. 
A tanulmányban bemutatott aggteleki terepgyakorlat sikerét és eredményességét a hallgatói 
vélemények is alátámasztják. 

„Nem csak leendő szakmánkra kaptunk rálátást, de lehetőségünk nyílt olyan technikák 
elsajátítására, melyek előnyünkre válnak a ránk váró feladatokban. A főiskolán szerzett elméleti 
hátteret most már gyakorlati vonatkozásban is tapasztalhattuk, összepárosíthattuk. A kemény munkát 
szórakozással vegyítettük, hiszen mindannyiunk számára nagy élmény volt pár nap alatt bejárni 
hazánk legszebb barlangjait. Kötelezettségeink elvégzése nem valósulhatott volna meg a csapat 
összetartása nélkül. A közös főzések, bográcsozás, az esti beszélgetések és a néha éjszakába nyúló 
labormunkák mindinkább összekovácsoltak minket, ez a hangulat ösztönzőleg hatott a 
munkafolyamatok elvégzésénél. Úgy gondolom sikeres, és eredményes munkát végeztünk, és ezért 
külön köszönet illeti meg kísérő tanárainkat, akik egyenrangú félként kezeltek, koordináltak és 
tapasztalati hátterükkel, tudásukkal támogattak minket.” (részlet egy a terepgyakorlaton részt vett III. 
évf. hallgató jegyzőkönyvéből) 
 

A terepgyakorlat a Kecső-patak vízminősítéséről, valamint a Kardos-völgy élőhely 
állapotfelméréséről készített színvonalas Tudományos Diákköri Dolgozatai is a módszer 
hatékonyságát igazolják. Az érdeklődés hasonló jellegű táborok iránt azt jelzi, hogy a hallgatók 
igénylik a gyakorlati foglalkozást, a „munkával tanulni” elv alkalmazását.  

A felsőoktatás oktatási színvonalának emelése társadalmi elvárás, mely, figyelembe véve a jelen 
generáció tanulási képességeit, igényeit csak a hagyományos pedagógia közlő módszereivel 
(előadás, magyarázat, stb.), a befogadó típusú tanulással nem elégíthetők ki. Minél szélesebb körben 
kellene alkalmazni az alternatív, csoportos munkán és tapasztaláson alapuló, önálló munkát is igénylő 
módszereket, melyek kialakíthatják, fejleszthetik azokat a kompetenciákat, melyeket a munkaadók 
feltételként állítanak a fiatal pályakezdők elé. A terepgyakorlat alkalmas e célok megvalósítására, 
tapasztalataink alapján a nemzeti parkok ebben partnerként állnak rendelkezésünkre. 
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