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Kedves Gyerekek! 

 

Sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pannontáj-Sokoró Natúrparkban! 

Munkafüzetünk azért készült, hogy jobban megismerjétek a benneteket 

körülvevő környezetet, a települést, ahol éltek, a tájat, ahol kirándulhattok 

családotokkal, barátaitokkal. 

A füzet a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 

Ravazdi Erdészeti Erdei Iskolájának együttműködésében készült.  

 

Jó szórakozást és hasznos időtöltést kívánunk nektek a munkafüzet használata 

során! 

 

 

Libor Mária Székely Rita 
KAEG ZRT. 

 Ravazdi Erdészeti Erdei Iskola 
Pannontáj-Sokoró Közhasznú 

Egyesület 
 

Erdei iskola vezető Elnök 
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Mi az a natúrpark? 

 

Az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag 

területein, helyi közösségek által létrehozott tájszintű együttműködés, melynek 

célja a természeti és a kulturális örökség megőrzése, bemutatása és a vidék 

fejlődését elősegítő hasznosítása. A natúrpark a tájat és a természetet nem a 

tájban élő embertől elválasztva, hanem a táj lakóinak bevonásával, velük együtt 

hasznosítva védi. 

Magyarországon a natúrparki cím használatához a természetvédelemért felelős 

miniszter járul hozzá, őt most dr. Fazekas Sándornak hívják. A Pannontáj-Sokoró 

Natúrpark 2006. április 1-jén kapta meg natúrparki címét. 

 

Összhang a tájban 

A magyarországi natúrparkok az alábbi négy pillér mentén végzik 

tevékenységüket: 

 

  

 

A természeti és a kulturális örökség 
védelme 

 

Környezeti nevelés és 
szemléletformálás 

Vidékfejlesztés Turizmus és rekreáció 

Tájszintű 
együttműködés 
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Natúrparkok Magyarországon 

 

Írd be a miniszter által adományozott névhasználati címmel rendelkező 

natúrparkok nevét a térkép alapján! 

 

1.  ........................................................................  

2.  ........................................................................  

3.  ........................................................................  

4.  ........................................................................  

5.  ........................................................................  

6.  ........................................................................  

7.  ........................................................................  

8.  ........................................................................  

9.  ........................................................................  
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A Pannontáj-Sokoró Natúrpark települései 

 

Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonytamási, Écs, Felpéc, Fenyőfő, Gic, 

Győrasszonyfa, Győrság, Győrújbarát, Győrszemere, Kajárpéc, Koroncó, Lázi, 

Nagydém, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Pér, Ravazd, Románd, 

Sikátor, Sokorópátka, Táp, Tápszentmiklós, Tényő, Töltéstava, Veszprémvarsány 

 

A natúrpark településeinek térképe: 
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Ismeritek ezeket a településeket? Most kiderül! 

 

1. Melyik az a település, amely a Világörökség része? .........................................  

2. Melyik településen található IV. Béla király kútja?  ..........................................  

3. Viking kardot találtak a település közelében, melyet most Helytörténeti 
Gyűjteményében őriznek. Melyik ez a település? ............................................  

4. Tájháza szerepel a Győr-Moson-Sopron megyei Értéktárban.  ........................  

5. A faluhoz kötődik Dely Mári balladája. .............................................................  

6. Egy, a település számos házát elpusztító tűz elől megmenekült zsellérsor 
található itt, ahol évente többször tartanak programokat a település lakói. 

 ............................................................  

7. Itt található a Várkő tanösvény. . ......................................................................  

8. Legdélebbi településünk, ahol egy magpörgető működik.  ..............................  

9. Az egyetlen települése a natúrparknak, mely a táj nevét viseli. 

 ............................................................  

10. A településen egy képoszlop található, a marhavész emlékére. 

 ............................................................  

11. A településen indult el a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi 
Csapatverseny szervezése, évekig itt zajlott a megyei döntő. 

 ............................................................  

12. Egy 1600-as években működő csárda található itt, ahol betyárok is jártak. 

 ............................................................  

13. Itt található Közép-Európa egyik legnagyobb szurdokvölgye, egy óriási 

vízmosás. ………………………………………….  
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Tájvédelmi körzetek a natúrpark területén 

 

A natúrpark területét öt országos jelentőségű védett 

természetvédelmi terület érinti. 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 

1992 óta védett, elsősorban a növény- és állattani 

értékei miatt kapott oltalmat. Természet közeli 

állapotú élőhelyei közül legjelentősebbek és 

legértékesebbek a Csanaki-vonulat cseres-tölgyes 

erdőállományai, a fátlan élőhelyek között pedig a 

homokpusztai gyepek. 

Pannonhalmi Arborétum Természetvédelmi Terület  

1963 óta védett. A bencés szerzetesek egykori Szent Márton-hegyi kertjét már 

egy, Szent László királyunk által kiadott oklevélben is említik.  

Fenyőfői Ősfenyves Természetvédelmi Terület 

1954 óta védett. A sajátos élőhely megmaradása annak köszönhető, hogy a 

csekély tápanyag-ellátású homoktalajokon az erdeifenyő jobban fenn tud 

maradni, mint a lombos fafajok. Élővilága változatos, az alföldi és a hegyvidéki 

növény- és állatfajok egyaránt előfordulnak itt. 

Hódos-éri Ciklámenes Természetvédelmi Terület 

1990 óta védett. Védetté nyilvánításának fő célja volt a Hódos-ér völgyaljai 

erdeiben előforduló erdei ciklámen élőhelyének megőrzése. 

Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet 

1991 óta védett. A nagy, összefüggő erdőségek számos ritka, védett és 

fokozottan védett faj számára biztosítanak élőhelyet. Földtudományi természeti 

értékei közül kiemelkedik a főként dachsteini mészkőben létrejött mintegy 30 

barlang.  
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Óvjuk, védjük természeti értékeinket! 

 

Tanultunk a magyarországi natúrparkokról, melyek a térségükben élő emberek, 

önkormányzatok kezdeményezésére jöttek létre, hogy megőrizzék számunkra 

természeti, kulturális értékeiket, hagyományaikat. Vannak azonban olyan 

térségek, területek Magyarországon, melyek védelmét jogszabályok írják elő.   

 

Keressétek meg az alábbi kategóriák helyét a halmazban!  

 

 

 ......... Nemzeti parkok 

 ......... Helyi jelentőségű védett területek 

 ......... Natúrparkok 

 ......... Natura 2000-es területek 

 ......... Tájvédelmi körzetek 

 ......... Természetvédelmi területek  
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Tájértékek a natúrpark területén 

 

Az egyedi tájértékek fogalmát a Természetvédelmi Törvény határozza meg, 

egyedi tájértéknek minősül „az adott tájra jellemző természeti érték, 

képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek 

természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból 

a társadalom számára jelentősége van”. 

Tehát szinte bármi lehet tájérték, mely a helyi lakosság, a szakemberek, az 

érdeklődő diákok számára értéket képvisel, megőrzését, állagmegóvását 

fontosnak ítélik meg. Lehet ez egy öreg fa, egy út menti kereszt, vagy egy 

ősfenyves, ősborókás is. 

A tájértékek megőrzésében általában nem a tiltás és a kötelezés a legfontosabb 

eszköz, hanem a megfelelő hasznosítás. A nem használt tájelemek állaga 

általában hamar romlik, végső sorsuk az elfeledés és ezzel összefüggésben a 

pusztulás.  

 

Mit tehetünk a számunkra fontos tájértékek megőrzése érdekében?  

Településeinken a jövőben kiemelt szerepet kell kapnia a helyi tudás 

hasznosításának. Kutassuk fel a megőrzendő tájérték múltját, történetét a 

településen élő idősek, helytörténeti kutatók, az internet segítségével! Hívjuk fel 

az emberek figyelmét arra, milyen értékek találhatóak közvetlen 

környezetükben!  

A helyi közösséget bevonhatjuk a tájérték-felmérésbe is, egy közös kirándulás, 

tájséta keretében. Ez erősítheti a lakosság kötődését is szűkebb 

lakókörnyezetükhöz és a megbecsülésüket a tájértékek iránt. 

Sok tájérték megmaradását segíthetné az egyszerű odafigyelés, az állagmegóvó 

munkálatok elvégzése, melynek általában nincs nagy anyagi vonzata, csupán 

összefogással, együttműködésben megvalósíthatóak. 
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Gyűjts tájértéket! 

 

A http://www.pannontaj.hu/tajertek-felmeres/ oldalon tettük közzé a natúrpark 

településeinek általuk összegyűjtött tájértékeit. Nézd meg a térképet! Van olyan 

érték a településeden, melyet mi nem találtunk meg? Töltsd ki az alábbi 

táblázatot, és küldd be a szekely.rita@pannontaj.hu címre pár fotó kíséretében, 

és kiegészítjük vele gyűjteményünket. 

 

Település  

 

Pontos helyszín  

 

Tájérték megnevezése  

 

GPS-koordináta  

 

Tájérték főbb jellemzői  

 

 

 

 

 

Kora, keletkezésének 

időpontja 

 

 

Állapota, 

veszélyeztetettsége 

 

 

Adatfelvevő neve, 

elérhetősége 

 

 

Adatfelvétel időpontja  
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Földtudományi értékeink 

 

Sokorói-dombság 

Sokoró vagy másik ismert nevén, a Pannonhalmi-dombság a Bakonytól Győrig 

elterülő párhuzamos dombvonulatokból álló halomvidék, Győr-Moson-Sopron és 

Veszprém megye határán. A táj elnevezése feltehetően a régies sokoru 

(tekergős) szóból ered. 

Domborzat: DK-ről ÉNY felé mutató, 300 m tengerszint feletti magasságra 

emelkedő, párhuzamos dombvonulatok elkeskenyedő dombhátak, eróziós 

szurdokvölgyek, feltöltődő domblábi völgyek jellemzik. 

Három vonulatra oszlik (nyugaton: Szemere vagy Sokoró, központi: Csanak vagy 

Ravazd, Csanaki-dombsor, ill. keleten: Pannonhalma), melyek közt két fővölgy: a 

Tényői és a Pándzsa található.  A kéregmozgásokat követő erózió eredményei a 

Pándzsa-völgy tanúhegyei (Petrevár, Villebald). A jégkorszak végén hulló porból 

vastag löszréteg alakult ki.  

Talaj: a magasabb térszíneken, löszön kialakult agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok jellemzőek, melyeket főként erdőállományok borítanak. Csanak 

keleti lejtőin barna földek kialakulása jellemző, amelyet főként szőlőtermesztésre 

hasznosítanak. Alacsonyabb térrészeken csernozjom barna erdőtalajok 

képződtek, míg a Pándzsa-völgyben karbonátos réti talajok találhatók. 

Utóbbiakon elsősorban szántóföldi művelés folyik. 

Erdőtársulások: a Ravazdi Erdészet 55 km2 területen kezel állami erdőket a 

Sokorói-dombság területén. A terület csaknem 2/3-án őshonos cser- és 

tölgyerdőket, negyedén akácot, tizedén fenyőt találunk. Ezen erdők a 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részei, a természetvédelmi terület aránya 

csaknem 90%. 
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Milyen a talaj nálatok? 

 

A Pannontáj-Sokoró Natúrpark településein fennmaradtak népi lakóházak, 

melyek a helyben is könnyen hozzáférhető építőanyagból, vályogból készültek, 

és a kisalföldi népi építészeti jegyeket hordozzák magukon a mai napig. A tető 

nádból vagy zsúpszalmából készült akkortájt. 

 

Végezz próbát a környezetedben lévő talajból! Vegyél egy maroknyi talajmintát 

és tegyél hozzá annyi vizet, hogy gombócot lehessen belőle gyúrni, ne legyen se 

túl vizes, se túl száraz az állaga. 

Annak függvényében, hogy milyen alakzatot tudsz belőle formázni, meg lehet 

becsülni, hogy milyen a talaj fizikai félesége. 

 

Ha gombócot tudsz csak formázni, akkor homok van a 

kezedben. 

 

 

Ha egy kiflit is tudsz hajlítani belőle, akkor vályoggal van 

dolgunk. 

 

 

Ha pedig akár perecet is tudsz készíteni belőle, akkor 

agyagos a talaj nálatok. 

  



12 

Löszfalak 

 

A Pannonhalmi-dombság, amely a Pannon-beltenger üledékeiből, agyagból és 

homokból, pliocén és pleisztocén középhegységi eredetű kavicsból áll, 

helyenként változó vastagságban települt lösszel takarva. A lösszel borított és ma 

már fátlanná vált területeken a lezúduló esőzések meredekfalú, néha 10–15 m 

mély vízmosásokat, ún. „horgokat" (pl. Ravazdnál) hoztak létre (legnagyobb a 

nyúli „Szurdik"), alján oldalakba vájt pincesorokkal és „barlanglakásokkal”. 

 

Nyúli szurdik 

 
A „Szurdik” Közép-Európa egyik legnagyobb szurdokvölgye, óriási vízmosás, mely 
egy ÉNy-DK irányú dombhátat vág ketté ÉK-DNy irányban. Hivatalosan 
Sárkánylyuk-vízmosásnak hívják, de az itt élő i-ző tájszólású lakosság csak 
„Szurdik”-ként emlegeti. 

Az óriásszurdok által nyitott hatalmas felszíni „sebhely” betekintést enged letűnt 

földtörténeti korok eseményeibe. Függőleges partfalának alsó zónájában jól 

tanulmányozhatók az egykori Pannon-tenger üledékrétegei, felszín közeli részén 

pedig a tájra a jégkorszak végén hulló porból keletkező löszlepel, mely a 

vízmosásban idővel megtelepedő fás-bokros növényzet révén élőhelyet kínált az 

ide költöző rovar- és madárvilágnak is. 

 

Löszbabák  

 

A lösz száraz éghajlaton a növényzetre rárakódó, 0,02–0,05 mm szemcseméretű 

szálló porból keletkező üledékes kőzet, jelentős mésztartalommal. A löszbabák 

valójában eltérő méretű és formájú, többnyire üreges mészképződmények. A 

löszfalak felső rétegéből a csapadék kimossa a mészkövet. Ez az oldat a löszfal 

mélyebb rétegébe folyik le. Itt kiszárad és újra kiválik belőle a mész, különböző 

formájú és méretű löszbabákká válva. 
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Löszbabakeresés 

 

Kirándulásotok során fedezzétek fel a lakóhelyetekhez legközelebb található 

löszfalat!  

Keressetek löszbabákat a falban!  

Ne vigyétek haza őket, csak rajzoljátok le ide a munkafüzetbe! 
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A löszfalak lakója a gyurgyalag 

 

A gyurgyalag hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. A faj 
nemcsak trópusi színeivel kapcsolódik a melegebb éghajlathoz, hanem hosszú 
távú vonulóként a telet Afrikában tölti, költeni csak a legmelegebb hónapokra 
jön hozzánk. Májusban érkezik és szeptember végére már el is hagyja a Kárpát-
medencét. Méhészmadárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék és egyéb repülő 
rovarok mellett méheket is fogyaszt. A gyurgyalag fokozottan védett madárfaj, 
természetvédelmi értéke 100.000 Ft. Állománya az 1998 óta végzett célzott fel-
mérések adatai alapján 20-30 ezer pár közé tehető. Ma az állomány legnagyobb 

része 20 pár alatti telepeken költ.  

Költés 

 

A gyurgyalag partfalba vájt üregben fészkel, de ritkán előfordul, hogy rövidfüves 

területen a földbe ássák üregüket. A költőkamra egy 100–200 cm hosszú folyosó 

végén található kiszélesedés. A fészekalj 6–7 tojásból áll. Tojásait 1–5 naponként 

rakja le, kotlását már a fészekalj teljessé válása előtt megkezdi, ezért a fiókák 

eltérő fejlettségűek és ennek megfelelően nem egyszerre repülnek ki. A kotlási 

idő 20–22 nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképességüket. A kotlásban 

és a fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz. 

 

Táplálkozás 

 

Étrendjében legnagyobbrészt repülő rovarok találhatóak, melyben a darazsak, 

lepkék, szitakötők mellett a házi méh is szerepel. Tudományos vizsgálatok 

alapján megállapítható, hogy a házi méh csak kis részét teszi ki a gyurgyalag 

táplálékának és rátája elsősorban hűvös időszakokban növekszik meg. Aránya 

meg sem közelíti a közhiedelem szerinti mértéket. A felvilágosító tevékenységek 

hatásaként, szerencsére tisztázódtak ezek a tévhitek. 
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Mi a megfejtés? 

 

1. Erdeink nagy részét ez a fafaj alkotja. 

2. A natúrpark legdélibb települése. 

3. A bencések Szent Márton-hegyi kertje ma… 

4. Színes madarunk étrendjében szerepelnek. 

5. A natúrpark egy tájszintű… 

6. A régi korok embereinek ebből készült a háza. 

7. Régi neve Győrszentmárton. 

8. Térségünk fő gazdálkodási tevékenysége. 

9. Kedvelt, hagyományos bogyós gyümölcsünk. 

10. Vadászok által végzett szakmai tevékenység. 

 

    
1.           

          

    
2.               

        
3.                   

          

     
4.                 

      

      
5.                           

    
6.             

         

      
7.                       

  

    
8.                         

   

   
9.           

           

    
10.                             
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Tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál 

 

A Pannontáj-Sokoró Natúrpark területe kultúrtáj, melynek vallási, kulturális és 

gazdasági központja a Pannonhalmi Főapátság. A szőlő- és bortermeléséről híres 

kistáj domborzati viszonyai különleges szépséget adnak a tájnak, melyet 

Anonymus leírása szerint már honfoglaló őseink is igen szépnek találtak. 

A monostor jellegzetes elhelyezkedésében, egyedi struktúrájában, 

kapcsolatrendszerében összefonódik a táji és a természeti környezet. 

Az egyik legmeghatározóbb gazdálkodási tevékenység a szőlőművelés, de a mai 

napig számos helyen találkozhatunk jó füvű kaszálókkal is.  

A dombvidék klímája kiváló a gyümölcsösök, különös tekintettel a bogyós 

gyümölcsök telepítésére, térségünk egykor kiemelkedő málnatermő vidék volt. A 

málna mellett a piros és fekete ribizli termesztése is jelentős és régi hagyomány. 

A natúrpark területe változatos táji szempontból is: az alföldi szántók, legelők 

mellett a dombvidék lankái, szőlői, erdői, vízfolyásai, valamint a Bakonyalja erdői 

a Cuha-szurdokkal mind-mind ehhez a térséghez tartoznak.  

A távolságok megengedik, hogy akár gyalog, akár kerékpárral vagy lovon bejárjuk 

a környék egymástól különböző karakterű részeit. 

 

A települések viszonylag közel találhatóak egymáshoz, és számos esetben 

tartozik hozzájuk szőlőhegy, pincesor, vagy más külterületi településrész, mely a 

táj felfedezését érdekesebbé teszi. 

 

Kiránduljatok ti is lakóhelyetek és a natúrpark területén! 
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Településszerkezet 

 

A térségünkben élő emberek lakóhelyét nagyban meghatározta az általuk 

folytatott gazdálkodás. Amíg a szőlőtermesztés volt a fő tevékenységük, 

elsősorban a dombvonulatokon éltek. Az iparosodás kezdetekor, amikor az 

emberek gyárakba mentek dolgozni, leköltöztek a közlekedési útvonalak mellé, 

ami főként a sík területeken, a völgyekben volt.  

A te településeden milyen a településszerkezet? Hol éltek, dombon vagy 

völgyben? 

Rajzold le településed utcáit felülnézetből! Bejelölheted a rajzon a fontosabb 

épületeket, tájértékeket, településrészeket is. 
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Szőlőtermesztés, borászat 

 

A Pannonhalmi Borvidék az egyik legkisebb, ugyanakkor legősibb borkultúrával 

rendelkező borvidéke hazánknak. 1980-ban lett önálló borvidék. 

A Pannonhalmi-dombság keleti, délkeleti lejtőin a római kor óta termesztenek 

szőlőt. Egyes felvetések szerint honfoglaló őseink virágzó szőlőskerteket találtak 

a sokorói dombokon. Szent István királyunk 1002-ben keltezett Pannonhalmi 

Alapító levelében a felsorolt tized alá eső termények között szerepel a szőlő. 

A bencések valószínűleg jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a környéken 

elterjedt a szőlőművesség. Ennek elismeréseként a 13. században a király 

fennhatóságuk alá vonta a térség szőlőműveseit.  

A nagy filoxérajárvány a 19. század második felében az ültetvények nyolcvan 

százalékát kipusztította. A járvány után lett a borvidék fő szőlőfajtája 

az olaszrizling. A borvidék régi nagyságát sosem érte el újra (a filoxéra előtt 

mintegy 2000 hektáron termelhettek itt szőlőt). 

A borvidékhez jelenleg 13 település tartozik: Écs, Felpéc, Győr-Ménfőcsanak, 

Győrság, Győrszemere, Győrújbarát, Kajárpéc, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, 

Pázmándfalu, Ravazd és Tényő. A regisztrált szőlőterület 650 hektár, melyet 

mintegy 500 szőlőművelő gondoz. 

Az évezredes múltra visszatekintő borászati hagyományainknak állítanak emléket 

pincesoraink, melyek a Pannontáj-Sokoró Natúrpark szinte minden településén 

megtalálhatóak. 

A pincékben jelenleg is készítenek bort, ezen kívül a pincék közösségi térként, 

rendezvényhelyszínként is szolgálnak, az itt tartott rendezvények során a gazdák 

szívesen invitálják be az érdeklődőket egy pohár borra, és mutatják be sok 

esetben értékes hordó- és borászati eszköz gyűjteményüket.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1980
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benc%C3%A9s_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filox%C3%A9ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszrizling
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Szőlő és bor 

 

1. Milyen környezeti adottságok kedvezőek a szőlőtermesztés számára? 

a) Napfény, tápanyagban gazdag talaj 

b) Szikes talaj, szárazság 

c) Sok csapadék, hűvös idő 

2. Melyek a bogyótermés jellemzői? 

a) Nagyon vastag héj 

b) Vékony héj 

c) Száraz gyümölcshús 

3. Milyen a must íze? 

a) Sós  

b) Keserű 

c) Édes-savanykás 

4.  Mi a must változásának oka? 

a) Borélesztő gombák a mustban lévő cukrot szén-dioxid képződése közben 

alkohollá alakítják 

b) A cukor szén-dioxidot képez 

c) A musthoz élesztőt adagolunk 

5. Hogyan védekeznek a borospincékben a szén-dioxid-mérgezés ellen? 

a) Gyertyával 

b) Elemlámpával 

c) Napelemes bányalámpával  
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Erdőgazdálkodás 

 

Az ország területének ötöde erdő, melynek 50 %-át állami erdőgazdálkodók 
kezelik. Az erdészeknek az a feladatuk, hogy a faanyag és az erdei termékek 
előállítása mellett tevékenységükkel hozzájáruljanak az erdő klíma- és 
talajvédelmi funkciójához, valamint az erdő bonyolult ökoszisztémájának 
megőrzéséhez. 
 
Erdőművelés: az erdőművelés feladata, hogy biztosítsa a folyamatos 
erdőborítást. Erdőfelújításnak hívjuk azokat a munkákat, melyek során új 
erdőállományt hozunk létre olyan területen, ahol korábban is erdő állt. 
 
Ez történhet természetes felújítással és mesterséges felújítással.  
 
Fahasználat: a fahasználat a természet törvényei mellett történő emberi 
beavatkozás, melynek során a társadalom a faanyaghoz, mint a gazdaság 
számára az egyik leginkább környezetbarát, megújuló nyersanyaghoz juthat 
hozzá. 
 
Fiatal erdőknél a fahasználat tisztításokból, illetve gyérítésekből, összegezve 
nevelővágásokból áll. Ezeket másként elő használatnak is hívjuk.  
 
Az idős, vágáskort elért erdőknél pedig véghasználatról beszélhetünk. Ez 
történhet tarvágással, melynek során a területen található összes fát kivágják, 
illetve felújító vágással, ahol az anyaállomány alatt fejlődő, természetes úton 
megtelepedett csemeték, az újulat fogja átvenni később az öreg erdő szerepét. 
 
Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a szálalás. Ennél a fakitermelési 
módnál az egyes fákat akkor vágják ki, amikor gazdasági értékük a legnagyobb.  
 
Mellékhaszonvételnek nevezzük azokat az egyéb, az erdei életközösség által 
megtermelt javakat, melyet a társadalom ősidők óta felhasznál (gomba, 
gyógynövény, méz, díszítőanyagok stb.). 
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Az erdész munkája 

 

Az olyan területeken, ahol levágták az idős faállományt ………….. van szükség. Ez 

történhet ………….. vagy ………….. mesterségesen, illetve a korábban ott álló 

állomány magjaiból kikelt csemetékkel ………….. . 

 

1 – facsemeték ültetésével, 2 – természetesen, 3 – erdőfelújításra, 4 – 

makkvetéssel 

 

Azokon a területeken, ahol az erdőt csemeték alkotják, szükség van az ………….. 

Ilyenkor a csemetéket veszélyeztető, gyorsan növő cserjefajokat, gyomokat 

visszaszorítják. Később, amikor a fák már nagyobbak, ………….. során a fiatal fák 

közül a legjobb alakú, legszebb egyedeket segítve, a beteges, görbe, rossz helyen 

növőket kivágják, így alakítják ki a megfelelő fafajösszetételt, megteremtik a 

szükséges ………….. Ezeket a munkákat mindig előre ………….., a kivágandó fákat 

………….. . 

 

1 – kijelölik, 2 – növőteret, 3 – erdőfelújítások ápolására, 4 – megtervezik 

 5 – nevelővágások 

 

Ha az erdő eléri azt a kort, amikor a legjobb minőségű faanyagot adja, 

elkövetkezik a …………... A kivágott faanyagból hossztolással többféle ………….. 

keletkezik, ami lehet például ………….., ………….. vagy ………….. . Az erdészek 

feladatai közé tartozik az ………….. is. 

 

1 – rönk, 2 – választék, 3 – tűzifa, 4 – véghasználat, 5 – papírfa, 6 – erdők 

őrzése 
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Vadgazdálkodás 

 

A hazánk erdeiben élő nagyvadaknak nincs természetes ellenségük, több száz 

évvel ezelőtt az ember kiirtotta a csúcsragadozókat, a farkast és a medvét. Ha 

több a vad, mint az erdő vadeltartó képessége, akkor az állatok az erdő 

növényeiben és a mezőgazdasági területeken is jelentős kárt okoznak. A 

vadgazdálkodás legfontosabb feladata az erdőterületen a nagytestű, növényevő 

állatok állománynagyságának és minőségének szabályozása. A vadállatok okozta 

kárt a gazdák részére a vadászati joggyakorlónak (pl. erdőgazdaság, 

vadásztársaság) kell megfizetni, ami évente több millió forintot is kitehet. 
 

Gímszarvas (Cervus elaphus) 

Legnemesebb, legértékesebb vadfajunk, nemzeti szimbólum. A bika fejét agancs 

díszíti, melyet minden évben, tél végén elhullajt. Az erdőben a csemeték 

rágásával, kihúzásával és a kéreg felhántásával, dörzsölésével okoz károkat. 
 

Dámszarvas (Dama dama) 

A gímszarvasnál kisebb, könnyen felismerhető fehér foltos bundájáról, valamint 

a bika jellegzetes lapátos agancsáról. Az erdőben hajtások rágásával, 

kéreghántással okoz károkat. 
 

Őz (Capreolus capreolus) 

Csak a bak visel agancsot, amelyet évente elhullajt. Ősztől tavaszig csapatosan él, 

nyáron általában magányosan fordul elő. 1000-féle hazai növényfaj szerepel a 

táplálékai között, melynek a negyede fás szárú. A szőlőkben, veteményesekben a 

fiatal, sarjadó hajtások elfogyasztásával megsemmisítheti a terméshozam nagy 

részét. 
 

Vaddisznó (Sus scrofa) 

Kondában él. Szemfogai agyarrá fejlődnek. Bundája sötét színű, sörteszerű. A 

malacok 1 hónapos korukig csíkosak. A kocák a kukoricaföldeken hatalmas 

foltokban képesek a növények szárait letörve etetni kicsinyeiket, jelentős kárt 

okozva a gazdálkodónak.  
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Trófea 

 

Tudtad, hogy a szarvasfélék családjába tartozó állatok hímjei agancsot viselnek, 

melyet minden évben február, március hónapban elhullajtanak? 

Egészítsd ki a rajzot a felsorolt megnevezésekkel! 

 

1. jobb szár 7. koszorú 
2. bal szár 8. jégág 
3. vendégág 9. szemág 
4. korona 10. agancstő 
5. középág 11. koponya 
6. terpesztés  
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Környezeti nevelés 

 

A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak 

meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és környezete 

kapcsolatának megértésében; a kapcsolat értékeléséhez szükséges készségek és 

hozzáállás kifejlesztésében. 

A fenntarthatóság pedagógiája a nevelés átfogó rendszere, amely eszközeivel 

segít kialakítani egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszert, amely figyelmet 

fordít a kulturális identitásra, a természet értékeire. 

Az erdőpedagógia a környezeti nevelés olyan speciális területe, ahol a nevelés 

helyszíne az erdő, a programjaiban erdészeti, az erdei életközösségről és az 

erdőben folyó gazdálkodásról szóló ismeretek bemutatása jelentős. A 

foglalkozások erdész vezetésével vagy közreműködésével folynak, intézményi 

hátteréül pedig legjobban az erdei iskola szolgál. 

Az erdőpedagógia módszereiben az aktív, cselekvő együttműködésre, a saját 

tapasztalatszerzésen alapuló tanulásszervezésre épít, és élménypedagógiai 

terepi módszereket alkalmaz, melynek része a felfedező kísérlet, bemutatás, 

megfigyelés, vita, beszélgetés, kiselőadások, kérdezve kifejtés, valamint a 

projektmódszer. Az erdő kicsiben olyan, mint a teljes földi ökoszisztéma. 

Egyszerre ad életteret a természetnek és gazdasági hasznot az embernek.  

A környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében, ezért az erdei életközösség 

bemutatása mellett azt is fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a természeti 

erőforrással hogyan lehet kímélő, és hosszú távon is fenntartható módon 

gazdálkodni.  

Ezt a folyamatot segítik elő az erdei iskolai programok természet- és 

környezetvédelem, valamint a fenntartható fejlődés témakörében tartott 

foglalkozásai. 
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Családoddal mit tesztek a környezet védelmében? 

 

A háztartásban:  .........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

A vízhasználat kapcsán:  ............................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Az energiahasználat kapcsán:  ...................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

A ház körül:  ................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

A keletkezett szemét kapcsán:  .................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Bevásárláskor:  ...........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Utazáskor:  ..................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Kiránduláskor a természetben:  .................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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Erdei iskolák szerepe a környezeti nevelésben 

 

Az erdőt, ezt a felbecsülhetetlen természeti értéket csak szakszerű, a 

fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe vevő gazdálkodással lehet 

megőrizni. Ehhez kellő biztosíték, hogy a magyar erdészek csaknem 250 éve 

folytatnak szakmai törvényekre alapozott erdőgazdálkodást.  

Feladatuknak tekintik, hogy az erdőkkel szemben támasztott társadalmi, 

természetvédelmi és közjóléti igényeket figyelembe véve, hosszú távon 

biztosítsák a térség erdőgazdálkodását. 

Közjóléti erdőgazdálkodáson értjük mindazokat az erdészeti (műszaki és 

erdőállomány-kezelési) tevékenységeket, amelyek célja az erdők a társadalom 

számára nyújtott szolgáltatásainak elősegítése. Az erdőbe látogatók részére a 

kellemes környezetet és pihenési lehetőséget biztosítja, hatással van az egyén 

egészségére, szellemi fejlődésére, környezettudatosságára, identitására, 

természetszeretetére.  

 

Az erdők közjóléti létesítményeit, közjóléti szolgáltatásainak kialakítását, 

fenntartását elsősorban az állami erdőgazdaságok biztosítják. 

 

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 1999 óta működteti a Ravazdi Erdészeti Erdei 

Iskolát. Az intézmény gyakorlata megmutatja, hogy a környezet megfigyelésén és 

a természetből való tanuláson túl a cselekvések középpontja a természet- és 

környezetvédelem.  

 

Ezek a tevékenységek szemléletet alakítanak, észrevétlenül szabályozzák a 

gyermekek, és általuk a családok magatartását. Elsajátíttatják azokat a 

készségeket, technikákat, amelyekkel a környezet megvédhető, megőrizhető. 
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Leggyakoribb fafajaink 

 

A környező erdők fafajainak felhasználási területeit mutatjuk be. Melyik fafajról 

van szó? Felismernétek ezeket a fákat egy erdei séta során? Növényhatározó 

segítségével rajzoljátok le a fák leveleit! 

 

hárs, vörösfenyő, akác, juhar, kőris, madárcseresznye, tölgy, bükk, erdeifenyő, 

gyertyán 

 

Fafaj Levél Felhasználási terület 

  bútorok, dongafa, talpfa, bányafa, 
csersav kinyerése 

  szerszámnyél, gyalu, kaptafa, 
rendkívül kemény, szívós fa 

  kemény, szívós, rugalmas 
sportszer- és bútorgyártásra 

  hámozási rönk, asztalos áruk, 
bútorok, faeszközök, bognárfa 

  lombhullató, tartós, szilárd, 
Velence ilyen oszlopokon áll 

  hangszerek, esztergált áruk, 
lemezipar, nem vetemedik 

  oszlopok, karók, parketta, 
épületfa, szerszámfa, tűzifa 

  bútoripari áruk, szép színe miatt, 
fafaragás, szerszám 

  fűrész- és épületasztalos 
munkákhoz 

  ceruzafa, bútorfa, jól faragható, 
puha fa 
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Erdészettörténeti gyűjtemény 

 

Ravazd települést, a környező erdőkkel, a XI. század végén Szent László király 

adományozta a pannonhalmi Szent Benedek rendnek. 

Szabályozott erdőgazdálkodásról hazánkban a XVIII. századtól beszélhetünk. 

Mária Terézia 1769-es erdőrendtartása, majd 1758-ban II. József rendelete 

tartalmazott először tartamosságot célzó intézkedéseket.  

A megelőző időszakban az erdőket gyakorlatilag kizsákmányolták, 

egyszerűen makkoltatásra, legeltetésre, faszükséglet kielégítésére 

használták, a mezőgazdasági terjeszkedés gátjaként tekintettek rájuk.  

A XVIII. századtól kezdték egyre jobban felismerni az erdő és a tervszerű 

erdőgazdálkodás fontosságát. Az Apátság az erdőgazdálkodási kultúra 

fejlődését követve századokra előre megalapozta a szakszerű 

erdőgazdálkodást. 

Az Erdészettörténeti gyűjtemény által az őserdőkről, a magyar erdők 

történetéről, közvetlen környezetünk, a Sokorói-dombság erdeiben 

megtalálható növény- és állatfajokról, az erdészek sokrétű munkájáról 

szerezhetünk hasznos információkat. 

Feldolgozott témakörök: Erdőtörténet, Leggyakoribb fafajaink, Az erdő 

ajándékai, Erdei mesterségek, Erdőgazdálkodás, A fa és az ember, Védett 

fajok, Természetvédelem, Erdei turizmus, Játékok, Vadgazdálkodás. 

37 madár és 5 emlősállat faj preparátuma, agancsok, trófeák, tülkök, 

fészkek, szerszámok, farönkök, hangszerek segítségével, interaktív módon 

szélesíti a gyűjtemény az érdeklődők környezeti ismereteit.  

  



29 

Az erdei állatok családtagjai 

 

A natúrpark területének erdei vadban gazdagok, ha csendben szemlélődünk 

kirándulásaink során, találkozhatunk is velük. 

Segíts megtalálni az állatoknak családtagjaikat! 

 

Hím (apa): BIKA, KAN, BAK, KAKAS, KAN 

Nőstény (anya): TEHÉN, SZUKA, SUTA, TYÚK, KOCA 

Utód (gyerek): MALAC, BORJÚ, KÖLYÖK, GIDA, CSIBE 

 

 
Hím 

(apa) 
Nőstény (anya) 

Utód 

(gyerek) 

szarvas    

őz    

vaddisznó    

fácán    

róka    
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Méhesház - Méhészeti gyűjtemény 

 

A méhek Indiából származnak, mintegy hatezer éve háziasították őket. Először 

Egyiptomban készítettek mézet, amely 3000 év múltán is megőrizte minőségét. A 

méz lenne az az élelmiszer, amely az emberiség után a legtovább megmaradna. 

A méhek szervezett, szorgalmas munkájának köszönhetően tudunk hasznosítani 

több méhészeti terméket. 

A méhcsalád felépítése egyszerű, de a természet egy tökéletes formája. A 

méhanya, más néven méhkirálynő megnevezés a méhcsaládban betöltött 

egyedüli, fontos és összetartó szerepére utal. A hereméhek feladata a bepárzó 

tevékenység, a munkásméhek gyűjtőmunkájuk mellett a fullánkjukkal védik az 

élelemkészletet, az utódokat és a méhkirálynőt. A méhcsípéskor a fullánk 

kiszakad, ami a méh pusztulásához vezet. 

 

Méhesház 

 

A Ravazdi Méhészeti Gyűjteménynek egy, az 1740-es években épült, muzeális 

értékekkel is bíró, hazai viszonylatban egyedülállónak számító méhesház ad 

otthont.  

A méhesházat szakszerű bontást követően, autentikus formában építették újra a 

Ravazdi Erdészeti Erdei Iskolához tartozó területen. A több száz éves épület 

eredeti funkciója mellett egy állandó méhészeti tárlat bemutatásának is helyet 

ad. 

A kiállítást, a méhek és az ember évezredes kapcsolatát az érdeklődők gyakorló 

méhészek közreműködésével ismerhetik meg. 

A gyűjtemény részeként, egy külön épületben kapott helyet a mézpergető, ahol 

szezonban megtekinthető és akár a csoport által is elvégezhető a pergetés. 
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Méhészkedés 

 

Sorolj fel 10 kifejezést a méhészkedéssel kapcsolatban (tevékenység, eszköz, 
termék, család…)! 
 
Röviden írd körül, mit jelent! 
 

 
Kifejezés Jelentése 

1. 
  

 

2. 
  

 

3. 
  

 

4. 
  

 

5. 
  

 

6. 
  

 

7. 
  

 

8. 
  

 

9. 
  

 

10. 
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A natúrpark természeti sokszínűsége 

 

A hegység és a síkság közti átmenetet képez térségünk, így élővilága 

meglehetősen nagy diverzitású, változatos, hegység és síksági fajok is 

előfordulnak benne. 

Térségünkben fellelhető értékesebb növényfajok: 

- aranyfürt - szártalan csűdfű 

- pongyola harangvirág - homokviola 

- apró nőszirom  - árvalányhaj 

- borzas len - leánykökörcsin 

- fekete kökörcsin - kosborfélék 

- tavaszi hérics - erdei szellőrózsa 

- homoki nőszirom - nagy ezerjófű 
 

Állattani értékeink: a térség élővilágának fajgazdag képviselői a rovarok, melyek 

közül kiemelkedő értéket képviselnek a különböző lepkék. A keresztes pókok 

képviselője a darázspók és a koronás keresztes pók, de rajzás környékén gyakran 

láthatunk szarvasbogarat és cincéreket is.  

A kétéltűek közül megtalálható a pettyes gőte, a vörös hasú unka és a 

kecskebéka is, valamint a különféle varangyfajok.  

Kiemelt értéket képvisel a térség madárvilága is, a natúrpark területén kb. 140 

madárfajt figyeltek meg. Fészkel a fekete gólya, a barna kánya, gyakran feltűnik a 

holló és a kerecsensólyom. Télen a réti sast, vonulási időszakban pedig 

récefajokat figyelhetünk meg. Európai viszonylatban is jelentős populációt alkot 

térségünkben a gyurgyalag. 

A védett emlősök közül előfordul a vadmacska és a nyuszt. A denevérek közül a 

korai denevért és a közönséges denevért figyelhetjük meg. A vadásztársaságok 

nyilvántartásai szerint a térségben a nagyvadak közül a gímszarvas, a 

dámszarvas, az őz és a vaddisznó, az apróvadak közül a fácán és a fogoly, a 

ragadozók közül a borz és a róka található meg itt. 
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Mit jelent számodra a megfejtésként kapott szó? Beszélgessetek 
róla! 

  
1.               

 
            

     

        
2.                       

  

         
3.             

 
          

     
4.                   

       

    
5.                   

        

     
6.             

          

        
7.         

         

    
8.                             

   

       
9.                     

    

         
10.                 -     

 
11.                     

         

        
12.       

         13.                           
       14.                         

         

      
15.                     

          16.              
 

1. Őshonos „páncélos” hüllőnk. 

2. Mezőgazdasági területek ragadozó madara. 

3. Népi gyógyászatban használt vérszívó gyűrűsféreg. 

4. Legkorábban nyíló, védett virágunk. 

5. Egy terület természeti kincseit bemutató útvonal. 

6. A Bükkbe visszatelepült, fokozottan védett ragadozó. 

7. Többmázsásra is megnövő halfaj, hazai vizeinkben már nem él. 

8. A Tiszát veszélyeztető súlyos környezetszennyezés 2001-ben. 

9. A legrégebben alapított nemzeti parkunk. 

10. Második legnagyobb hazai természetes állóvizünk. 

11. Fokozottan védett gázlómadár, nevét különleges alakú csőréről kapta. 

12. Betiltott rovarölő szer, a tápálékláncban felhalmozódva súlyos károkat 

okozott. 

13. Károkozó lepkénk. 

14. Épületeinkben fészkelő, ritka éjszakai madár. 

15. „Időjós” kétéltű. 

16. A legnagyobb területű természeti egység. 



34 

Gyógynövények 

 

1996-ban került fel a világörökségi 

lista kulturális kategóriájába az 

Ezeréves Pannonhalmi Bencés 

Főapátság és természeti 

környezete. A Pannonhalmi Bencés 

Főapátság épületegyüttese jelként 

magasodik a nyugat-magyarországi 

Pannon-táj fölé, az egykor 

„Pannónia Szent Hegyének” 

nevezett dombon.  

A bencés rend 996-ban, Tours-i Szent Márton tiszteletére alapított monostora 

egyidős a magyar államisággal. 

A régi korok szerzetesei nagy gonddal termesztették és gyűjtötték a gyógyításhoz 

szükséges növényeket. A természet tudományos vizsgálatára, a monostor 

természeti környezetének tudatos alakítására a 19. század első évtizedeiből 

vannak adataink. 1830-ban már mintegy 80 fa- és cserjefaj található az apátság 

arborétumában, amelynek angolkert jellegét Szeder Fábián alakította ki az 1840-

es években. 

Az arborétum területén ma több száz fa- és cserjefaj található, s ezek egy része 

különleges, az országban csak kevés helyen előforduló faj és fajta. A főapátsági 

arborétum a felüdülés, a kikapcsolódás helye, de rendszeres oktató- és 

kutatómunka is folyik itt. Védett botanikai értékei mellett igen gazdag a terület 

énekesmadár-állománya is. 

A Pannonhalmi Főapátság Arborétuma és Gyógynövénykertje egész évben 

látogatható, benne olyan fajok tekinthetők meg, melyek térségünkben vadon is 

előfordulnak. 

  



35 

Melyik gyógynövényekre igazak az alábbi állítások?  

 

A világszerte az egyik legismertebb háziszer. Gyulladásgátló, görcsoldó, 

emésztésjavító, fertőtlenítő hatású. Külsőleg szemborogató, toroköblítő, 

fogínyerősítő. Fehér, illatos virágát gyűjtjük. 

A ………………………………….. C-vitamin-tartalma tízszer magasabb, mint a citromé. 

Járványok idején, különösen influenza ellen a szervezet ellenálló képességét 

fogyasztásával eredményesen fokozhatjuk. Piros bogyóit ősszel gyűjtjük. 

A ………………………………….. szúrós leveleit, illetve gyökerét kell gyűjteni. A levelek 

teája vértisztító, vizelethajtó, köhögéscsillapító, a szervezet általános ellenálló 

képességét fokozza. Torokgyulladás során gargarizálással enyhíti a fájdalmat. 

Főzetétől szép fényes lesz a megmosott haj. 

A ………………………………….. szép koronájú, nagy fa. Illatos virágának teája népszerű 

háziszer. Légúti megbetegedések esetén köhögéscsillapításra, gyulladások 

kezelésére, lázas meghűlésre, vértisztítónak, toroköblítőnek hatásos. 

A ………………………………….. növény minden részében kellemes, jellemző illatú, 

hűsítő ízű. A levél teája reggeli vagy üdítő italként, de gyógyszerként is egyaránt 

értékes. Étvágygerjesztő, görcsoldó hatású. Torokbántalmak és rekedtség ellen 

öblögetésre, gyulladásokra borogatásként alkalmazzák. 

A ………………………………….. növény üdén nyíló virágzatát és az érett termését kell 

gyűjteni. Teája meghűléses betegségekben használt izzasztó, vizelethajtó, 

köhögéscsillapító, vértisztító és enyhe hashajtó hatású. Sok embernek 

mindennapi reggeli vagy üdítő itala, kellemes íze miatt. A- és C-vitamint is 

tartalmaz. 
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Az erdei viselkedés szabályai 

Járművek, technikai sportok: 

Az erdő élővilágában a járművek kipufogógáza, az esetleges olajos 

szennyeződések visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, ezen felül a nézelődő, 

lassan mozgó idősek, vagy a természet szépségét áhítattal szemlélő 

kisgyermekek testi épségét veszélyeztetheti a technikai eszközök hirtelen 

felbukkanása.  

Kutyával az erdőben: 

A kutyák jól érzik magukat a természetben, vidáman ugrándoznak, szagolgatnak, 

hemperegnek az avarban és ez a látvány örömmel tölti el a kedvencet sétáltató 

gazdit is. A vezetőjét hátra hagyó kutya viszont ijedelmet kelthet más kiránduló 

csoportok tagjaiban, megkergetheti és el is pusztíthatja a nála kisebb erdei 

állatokat, eltaposhatja a madarak földre rakott fészkeit, felbőszítheti a kicsinyeit 

védő vaddisznót, akinek támadását a gazdájához vonzhatja.  

Tűzgyújtás:  

Kirándulásaink során a saját magunk rakta tűznél melegedni, a parázsnál 

sütögetni, vagy meghitt beszélgetést folytatni nagyon kellemes időtöltés, de 

kellő óvatosságot igénylő tevékenység. 

Tűzgyújtás előtt mindig át kell gondolnunk, hogy rendelkezünk-e megfelelő 

információval a tűzgyújtási tilalmat és a tűz szakszerű eloltásának feltételeit 

illetően. 

Szemetelés: 

A természetet szerető és tisztelő kiránduló az erdőbe magával vitt élelmet, 

csomagolóanyagot, egyéb holmit távozáskor hazaviszi. Az erdőben lerakott 

szemét elcsúfítja környezetünket, kellemetlen szagokat áraszt, súlyosan károsítja 

az élőhelyet, betegségek forrása lehet, valamint bírságot kell utána fizetni.  



Tartsd be az alábbi szabályokat!  
Szüleidnek és testvéreidnek is tanítsd meg ezeket! 
 

Jármű: 

Az erdőben gépjárművel, quaddal, terep motorkerékpárral, segédmotoros 

kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos! A járműveket az 

erdő szélén le kell rakni. Kerékpárral csak az erdőn átvezető feltáró utat 

(aszfalt utat) szabad használni.  

Kutyus: 

Erdőben kutyát sétáltatni kizárólag pórázon szabad! Az erdei séta során 

lássuk el kutyánkat láthatósági mellénnyel vagy nyakörvvel!  

Tűz: 

Tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyen szabad gyújtani! 

A tűzgyújtási tilalom minden esetben vonatkozik a kijelölt tűzrakó helyekre 

is! A tilalom ismerete és a tűzrakó hely szabályos használata a tűzgyújtó 

felelőssége! A tűzgyújtási tilalomról a katasztrófavédelem honlapján 

naprakész információ szerezhető. 

Szemét: 

Vidd magaddal a szemetedet és energiát takarítasz meg! 

Azért nincs az erdőben kihelyezett szemetes, mert a szél elfújja, az eső 

szétmossa, az erdei állatok pedig széthordják a belehelyezett tartalmat. 

Köszönjük, hogy csak a lábnyomodat hagytad az erdőben és csak az 

élményeidet vitted magaddal! 
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