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Bevezető 

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kap-
csolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját 
hasznára.”

Szent-Györgyi Albert

A Válogatás a Kárpát-medence természeti kincseiből című kiadvány az Oktatási Hivatal 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó méré-
si-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, 
megújítása” című projektjéhez tartozó „Tematikus informális és nem formális tanulási al-
kalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojekt kere-
tében készült. 

A Kárpát-medence, azon belül Magyarország bővelkedik természeti kincsekben. Ezekből vá-
logattunk össze 15 különleges látnivalót. A kötetben olvashatnak kőzetek kialakulásáról, barlan-
gokról, homoksivatagokról, a lenyűgöző csillagos égboltról, légköri jelenségekről, növényekről, 
állatokról és vizekről. Játékos tevékenységeken, kísérleteken keresztül hozzuk közelebb az ol-
vasóhoz a természet és ember alkotta csodákat. 

A kiadványnak nem feladata, hogy szakleírásokat helyettesítsen. Célja, hogy betekintést 
nyújtson hazánk és a Kárpát-medence változatos tájaiba, különleges és páratlan szépségű ter-
mészeti képződményeibe, a tájak élővilágába, földtani történetébe. 

Nos, indulhatunk? Hisz végtelen számú a felfedeznivaló!

Kedves Pedagógus!

A tanulók a kötetben található játékok, tevékenységek során olyan ismeretekre tehetnek szert, 
amelyek segítik őket a természetben való eligazodásban, a természeti jelenségek megértésé-
ben, a természet tiszteletében és védelmében. Ezek azonban csupán ajánlások, amelyek a ta-
nulócsoportnak megfelelően bővíthetők, módosíthatók.

A könyvet forgatva ötletet meríthetnek a tanórák és a szabadidős tevékenységek kialakításá-
hoz vagy akár osztálykirándulás megtervezéséhez is. 

A könyv olvasása és felhasználása során nagyon sok élményt kívánunk!

a Szerzők





5

Tartalom

Baradla barlang ...............................................................................................................6
Csodabogyós-barlang ....................................................................................................10
Delibláti-homokpuszta – Egy táj arca, átalakulása ...........................................................14
Fülöpházi homokbuckák.................................................................................................21
Gánti bauxitbánya (Bauxitföldtani Park) ..........................................................................25
Hubertlaki-tó ................................................................................................................32
Erdélyi-szigethegység ....................................................................................................37
Kaptárkövek  ................................................................................................................41
Kazári riolittufa (kazári badland) .....................................................................................45
A Káposztafalvi-karszt és a Szepesség kincsei .................................................................48
Közép-Európa legnagyobb túzokállománya – Körös–Maros Nemzeti Park ...........................54
Légköri jelenségek ........................................................................................................59
Szent György-hegyi bazaltorgonák .................................................................................64
A tatai Öreg-tó és környéke ...........................................................................................70
Zselici Csillagpark ..........................................................................................................75
Függelék ......................................................................................................................80



6

Baradla barlang

A páratlanul gazdag formakincsű Baradla barlang egyedülállóan szép cseppköveivel Magyaror-
szág leghíresebb barlangjai közé tartozik. Ha hazánk cseppkőbarlangjait emlegetjük, a legtöbb 
embernek minden bizonnyal az Aggtelek és Jósvafő községek határában elterülő Baradla bar-
lang jut eszébe. A barlangrendszer magyarországi szakaszát hívják Baradlának, míg a Szlová-
kiába átnyúló rész a Domica-barlang. A feltárt járatok összhossza meghaladja a 30 kilométert, 
ebből a Baradla barlang 22 km, a Domica 8 km. A Baradla számtalan különböző formájú és 
méretű cseppkőképződményéről híres. A legérdekesebb cseppköveknek külön nevet is adtak 
a kutatók és a látogatók: Teknősbéka, Sas, Robinson szigete, Tigris, Télapó.

A barlang 200-230 millió évvel ezelőtt, a triász időszakban képződött mészkőben alakult ki. 
A területet ekkor tenger borította, melyben a szárazföldtől való távolság és a vízmélység függ-
vényében különböző minőségű mésztartalmú üledékek rakódtak le (1. melléklet).

1. kép: Anyósnyelv (fotó: SZASA; forrás: Országalbum.hu)
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A hegységképződés következtében a szilárd kőzetblokkok összetöredeztek, az így kelet-
kezett hasadékok és repedések szabták meg a járatképződések fő irányait. A Baradla hideg 
vizes barlang, járatait a felszínről bekerülő csapadékvíz alakította. A lehulló csapadék a tala-
jon átszivárogva a talajban szén-dioxidot vesz fel, az így létrejött szénsavas víz pedig oldja 
a mészkövet. A mélyben, a járatokban a vízfolyások ugyanúgy viselkednek, mint a felszí-
nen, a lejtésviszonyoktól függően romboló vagy építő munkát végeznek. A magukkal hozott 
hordalék (homok, agyag, kavics) koptatja, csiszolja a felszínt, a gyenge áramlású részeken 
a vízfolyás lerakja a hordalékát. A víznyelők tölcséralakú mélyedések, melyek a felszín ál-
landó vagy időszakos vízfolyásait a mélybe vezetik. Jósvafő és Aggtelek között jól látható, 
ahogy a Baradla víznyelői sorakoznak, ezek mutatják a karszt határát. A Baradla vízrendszere 
meglehetősen bonyolult. Nyomjelzésvizsgálatokkal sikerült kimutatni, hogy a barlang főága 
alatt két, hidrológiai szempontból egymástól független barlangrendszer húzódik: a Hosszú- és 
a Rövid-Alsó-barlang.

A barlangok klimatikus viszonyaira jellemző, hogy a hőmérsékletük az év folyamán közel 
állandó. A Baradla barlang átlaghőmérséklete 10 °C, a páratartalma 95–100%, érezni lehet 
a levegő nyirkosságát. Mivel a hőmérséklet-különbség bizonyos időszakokban a barlang és 
a felszín levegője között magas, a légnyomáskülönbség is nagy, aminek hatására intenzív hu-
zat keletkezik (szaknyelven „szelel” a barlang). A barlang különleges klímájának köszönhetően 
gyógyhatású.

A Baradla barlangnak gazdag az élővilága, mára már több mint 500 itt élő állatfajt mutattak 
ki, többek közt a barlangokra jellemző bennszülött fajok csoportjait is: kétszárnyúakat, ugróvil-
lásokat, hengeresférgeket, gyűrűsférgeket, egysejtűeket, rákokat. A turistaforgalom növekedé-
se és a kiépítések a fajösszetételre is hatással voltak. Megjelent a lámpaflóra, növekedett az élő, 
illetve holt növényi részeket fogyasztó fajok egyedszáma, és a denevérek között is a zavarás-
tűrőbb fajok dominálnak. A barlang úgynevezett bejáratos, vagyis van közvetlen és nyílt felszíni 
összeköttetése jellegzetes és kiterjedt bejárati régiókkal, amelyeket külön faunációk (egy adott 
területen előforduló, a terület összes állatfajához tartozó egyedek összessége) jellemeznek: 
kétszárnyúak, holyvák, denevérek, lepkék, barlangi keresztespókok.

A régészeti kutatások során megállapították, hogy a barlangot 6-7000 évvel ezelőtt már hasz-
nálták őseink. Több tárgyi emlék is előkerült különböző korokból. A barlang tudományos célú 
kutatása már az 1700-as években megkezdődött. Több neves kutató mellett kiemelhető Raisz 
Keresztély földmérő, aki részletesen leírta a barlangot, és térképet is készített róla, ami nyom-
tatásban is megjelent 1807-ben. Mellette mindenképpen meg kell említeni Vass Imre nevét, 
aki 1825-ben feltárta a barlang főágát egészen a Színháznak nevezett teremig. Feltérképezte 
a barlangot és a felette húzódó felszínt, valamint mindenre kiterjedő részletes leírást adott, 
amely a térképekkel együtt megjelent nyomtatásban 1831-ben magyarul, majd később német 
nyelven is. Az 1830-as években mintegy kétszázan keresték fel évente a Baradlát, a századfor-
dulón ez a szám már elérte az ezret. A következő fordulópont a barlang életében az 1935-ös év 
volt, amikor is kiépítették a világítását.

Induljunk, és nézzük meg!

A barlang az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében áll, csak szakvezetéssel látogatható. Há-
romféle túra keretében tehetünk látogatást a barlangban: az Aggteleki rövidtúra, a Jósvafői 
rövidtúra és a Vörös-tói középtúra keretében. Az Aggteleki rövidtúra 1 km hosszú, kb. 60 
perces, a Jósvafői rövidtúra 1,4 km hosszú, szintén 60 perces, mindkettőt könnyűnek írják le. 
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A Vörös-tói középtúra 2,3 km hosszú, közepes nehézségűnek írják, és kb. 100 perc az időtar-
tama. Érdemes valamelyik barlangi túra mellett a felszínen is kirándulni, hiszen az is bővelke-
dik különböző karsztformákban. A nemzeti park a felszínen is vállal túravezetést.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Barlang és cseppkő 
Asszociációs játék során társítsunk a „cseppkő” és „barlang” szóhoz egy gondolatot, kifeje-
zést. A játékot követően kérdezzük meg a tanulókat, jártak-e már barlangban, ha igen, hol, 
melyikben!

Ezt követően egy csomagolópapírra rajzoljunk fel egy barlangot, egy másikra pedig a bar-
lang felszínét! A játékosoknak valamilyen természeti elemként, növényként, állatként (nap, 
felhő, denevér, rák, moha, zuzmó stb.) fel kell rajzolniuk magukat a választott papírra egy ne-
kik tetsző helyre. Az így kialakult csoportok feladata, hogy figyeljenek meg a barlang bejárása 
során cseppkövekre jellemző tulajdonságokat, formákat. A túrát követően a csoportoknak 
rövid bemutatót kell tartani. A csoportok a megfigyelt formákat, tulajdonságokat megjelenít-
hetik rajzban vagy akár a saját testüket használva is.

Szükséges eszközök: 2 db csomagolópapír, színes ceruzák vagy filctollak

Nézz és láss!
Figyeljük meg a barlang útvonalát és azokat a képződményeket, amelyek mellett elhaladunk! 
A túra után a megfigyeléseinket felidézve rajzoljunk térképet a barlangról! A legcélszerűbb 
hosszmetszetet készíteni, vagyis úgy rajzolni meg a bejárt útvonalat, mintha oldalról néznénk. 
Természetesen nem várható el, hogy teljesen szakszerű szelvényt készítsenek a tanulók, ele-
gendő, ha a főbb képződményeket bejelölik, és valamelyest tükrözi a rajz a főbb lejtés- és 
emelkedésviszonyokat. A legkidolgozottabb, a valós viszonyokat a legjobban visszaadó rajzot 
díjazzuk! (A barlangjáratokról találunk hossz-szelvényeket az interneten.) 

Szükséges eszközök: kemény fedelű, sima füzet, rajzeszközök (ceruza, színes ceruzák)

Víznyelők – nyomozás a felszínen
Érdemes a barlang területe fölött a különböző karsztformákat, mindenekelőtt a víznyelőket is 
megfigyelni. Nyomtassunk ki a területről légifotókat, amelyeken a tanulók bejelölhetik a felfede-
zett víznyelőket! A térképen bejelölt víznyelőknél jegyezzék fel az élővilággal kapcsolatos meg-
figyeléseiket (milyen növényeket, állatokat láttak – például tüskés, bozótos növényzet, fűfélék, 
fák megléte, hiánya), majd keressenek magyarázatot a megfigyeléseikre.

Szükséges eszközök: jegyzetfüzet, íróeszköz

Hangyaszemmel a világ
A játékot érdemes a felszínen, karsztos területen játszani. A tanulókat osszuk kisebb csopor-
tokba! Jelöljünk ki véletlenszerűen mindegyik csoport számára egy 1 méter hosszú madzag-
gal egy „hangyaösvényt”! A csoportok figyeljék meg, hogy a számukra kijelölt „hangyaösvé-
nyen” milyen érdekességeket találtak „hangyaszemmel”, amiket szívesen megmutatnának 
a többieknek is. A bemutatóhoz válasszanak a csoportok „hangyaösvény-idegenvezetőt”, aki 
kedvet csinál az idelátogatóknak az apró látnivalókhoz. Ezt követően a teljes csoport egymás 
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után járja végig a különböző csoportok helyszíneit, ahol az idegenvezető bemutatja az ösvény 
látnivalóit „hangyaszemmel” (pl. egy kavicsból hegy lesz, földkupacból hegység, a fű átjárha-
tatlan dzsungel, stb.).

Szükséges eszközök: madzag

Felhasznált irodalom 

A Baradla-barlang és rejtett szépségei (é. n.): https://anp.hu/baradla-barlang (2022. 02. 24.)
A mészkőhegyek belsejének csodálatos világa (cseppkőbarlangok). Az Aggteleki-cseppkőbar-

lang (é. n.): https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/em-
ber-a-termeszetben-5-osztaly/a-meszkohegyek-belsejenek-csodalatos-vilaga-cseppkobar-
langok/az-aggteleki-cseppkobarlang (2022. 02. 24.)

Baradla-barlang (é. n.): https://csodalatosmagyarorszag.hu/latnivalok/termeszeti-ertekek/ba-
radla-barlang/ (2022. 02. 24.)

Hogyan keletkeznek a cseppkövek? (2011): http://www.abaligetibarlang.hu/hogyan-keletkez-
nek-a-cseppkovek/#more-265 (2022. 02. 24.)

Jakucs László (1984): Az aggteleki Baradla-Domica barlangrendszer. In: Kordos László (szerk.): 
Magyarország barlangjai. Budapest: Gondolat. https://mek.oszk.hu/00500/00575/html/mo-
jelent/aggtelek/baradlad/szoveg.htm (2022. 02. 24.)

Kárpát József (é. n.): Barlangtérképezési ismeretek. http://barlang.hu/pages/science/mkbt/ter-
keepezes_karpat.htm (2022. 02. 24.)

Leél-Őssy Szabolcs (2021): Miről árulkodnak a cseppkövek? – a barlangok világa. https://geo-
metodika.hu/2021/06/02/mirol-arulkodnak-a-cseppkovek-a-barlangok-vilaga/ (2022. 02. 24.)

Veres Zsolt (é. n.): A Baradla-barlang víznyelőinek nyomában. https://akovekmeselnek.
hu/2016/07/28/a-baradla-barlang-viznyeloinek-nyomaban/ (2022. 02. 24.)
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Csodabogyós-barlang

A Csodabogyós-barlang a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, a Keszthelyi-hegységben 
található. Fokozottan védett, csak szakvezetéssel látogatható. A barlang legnagyobb mélysége 
145 m, jelenleg ismert hossza 6,5 km, ezzel az ország nyolcadik leghosszabb barlangja. Bent 
évszaktól függetlenül +9,5 °C van, a relatív páratartalom 100%, levegője rendkívül jó az áthúzó 
természetes szellőzés miatt. Nevét a bejárata mellett is megtalálható szúrós csodabogyóról 
kapta.

2. kép: Szúrós csodabogyó (fotó: juhaszj; forrás: Országalbum.hu) 

A barlang felső triász edericsi mészkőben keletkezett. Hasadékrendszere, termei, aknái alkal-
masak a tektonikus folyamatok bemutatására.

Egyes termeiben borsókövek, függő- és állócseppkövek találhatók, valamint helyenként meg-
jelenik az ún. hegyitej (kenhető fehér bevonatot képező kalcium-karbonát-kéreg, mely kristály-
kiválásnak köszönhetően alakult ki).

A barlang néhány termének, illetve átjárójának a neve már önmagában is izgalmasan hang-
zik, pl. Függőkert, Meseország, Szülőlyuk, Óriás-terem.
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3. kép: Csodabogyós-barlang (fotó: Sinka Gábor, BfNPI)

Induljunk, és nézzük meg!

A barlang csak szakvezetéssel látogatható. Fejlámpát, sisakot, barlangászoverallt a helyszí-
nen (a Balatonederics határában lévő bázison) biztosítanak. A barlangbejárat innen körülbe-
lül 1,5 km-re található, ez a 40 perces séta hozzátartozik a programhoz. Három különböző 
barlangi túra közül lehet választani. Az alaptúra körülbelül 400 méter hosszú, 1,5-2 óra idő-
tartamú. Az Extrém 1. túra körülbelül 900 méter, az Extrém 2. túra körülbelül 1000 méter 
hosszú, mindkettő 3,5-4 óra időtartamú. 

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Készüljünk fel! – Kutatómunka
A tanulók kisebb csoportokban dolgozva nézzenek utána az alábbiaknak:

• Barlangi etikett – Hogyan viselkedjünk a barlangban, illetve hogyan ne? Mit jelent az „ex 
lege” védett kifejezés?

• Hogyan alakulnak ki a cseppkövek?
• Melyek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park barlangi látogatóhelyei, és mik a legfőbb tudnivalók 

róluk?

Szükséges eszközök: laptop, internet vagy szakmai anyagok

Vizsgálat ételecettel
A mészkő sav (sósav, ecetsav) hatására felpezseg, szén-dioxid szabadul fel belőle. Kirándulás 
alkalmával (természetesen még a barlangon kívül) meg tudjuk figyelni ezt a jelenséget. Gyűjt-
sünk kisebb köveket, és cseppentsünk rájuk ételecetet! Ha picit pezseg, akkor karbonáttartal-
mú kőzetet találtunk. 
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A mészkő és az ecetsav reakciójából többek között víz és szén-dioxid szabadul fel, ez az oka 
a pezsgésnek.

Ha a fentiek elvégzésére nincs lehetőség, sütőpor vagy szódabikarbóna és ételecet összeön-
tésével is szemléltethetjük magát a pezsgést, mert a sütőpor és a szódabikarbóna is tartalmaz 
karbonátot.

Szükséges eszközök: mészkő, ételecet, tálka, cseppentő, esetleg sütőpor vagy szódabi-
karbóna

Denevérek és lepkék
A játék a denevérek ultrahang alapján való tájékozódását imitálja. Válasszunk ki a játékosok 
közül egy denevért és két vagy négy lepkét, attól függően milyen nagy létszámú a csopor-
tunk. A denevérnek kössük be a szemét, ő csak hang alapján tájékozódhat. A többi játékos 
egymás kezét megfogva körbe áll, ők alakítják ki a játékteret. A denevér és a lepkék a kör 
közepén foglalnak helyet. A denevér feladata, hogy megfogja a lepkéket, a lepkék viszont 
próbálnak elmenekülni. Amikor a denevér azt mondja: „denevér”, a lepkéknek válaszolniuk 
kell: „lepke”. Minél többször hívja őket a denevér, annál könnyebb lesz rájuk találnia és meg-
érintenie őket. (A lepkék is mozoghatnak a térben.)

Szükséges eszközök: kendő

Denevérek
A barlanglátogatás előkészítő játékaként használhatjuk. Építsünk olyan akadálypályát, amely-
ben térd- és derékmagasságban keresztül-kasul zsinórok futnak a levegőben! Elszórva akasz-
szunk rájuk csengőket! A csoport egyik felének kössük be a szemét, és állítsuk a terem egyik 
oldalára! Az osztály másik felének (a „látóknak”) nincs bekötve a szeme, ők a terem másik 
oldaláról rövid szóbeli utasításokkal irányítják a többieket, akiknek úgy kell átkelniük a zsinór-
hálózaton, hogy nem szólalnak meg a csengők.

Szükséges eszközök: madzag, kis csengők

Növényismereti séta
Tegyünk egy rövid sétát, és közben mutassuk be a tanulóknak az útközben látott növényeket, 
fákat! A visszafelé úton már a gyerekeknek kell őket megnevezniük. 

Kapcsolódó játék: „Mi vagyok?” – Alkossunk a megismert növényekhez találós kérdéseket! 
Például: „Zöld vagyok, és ha hozzám érsz, csípni fog a bőröd. Mi vagyok?” (csalán). Ha kitalál-
ták, meg kell mutatni a környéken egy ilyen növényt.

Hernyóséta
Kössük be a gyerekek szemét, álljanak kézen fogva sorba. Vigyük el sétálni a „hernyót”! 
A hernyónak teljes csendben kell haladnia, miközben a többi érzékszervével megpróbál annyi 
mindent észlelni a természetből, amennyit csak tud (a talaj változásai a talpa alatt, fény-árnyék, 
meleg-hideg, hangok). Egy-két helyen megállhat a hernyó, és megtapogathat valamit (mohát, 
fakérget, sziklát), vagy megszagolhat egy virágot. A célállomásnál a gyerekek vegyék le a ken-
dőt a szemükről, és próbáljanak meg ugyanazon az útvonalon visszamenni, mint amelyiken 
jöttek. (Jó, ha változó terepen tudjuk végig vezetni a hernyót. Például: köves talajról fűre, ár-
nyékból fényre, patak mellett stb.)
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Állatgyűjtögetés
Kis üvegcsékkel, fiolákkal, lepkehálóval, bogárvizsgálóval felszerelkezve induljunk útnak, és 
próbáljuk meg befogni a kis ízeltlábúakat, amelyekkel útközben találkozunk (sáskák, szöcskék, 
pókok, bogarak, lepkék stb.)! Az állatoknak semmiképp ne essen bántódásuk! Miután megvizs-
gáltuk őket (nagyítóval), megtanultuk a nevüket, megbeszéltük a jellegzetes tulajdonságaikat, 
engedjük őket szabadon!

Szükséges eszközök: üvegcsék, lepkeháló, bogárvizsgáló, határozókönyvek

Fogadj örökbe egy fát!
Minden gyerek válasszon ki a területen egy fát, melyet „örökbe fogad”. Jól szemlélje meg, adhat 
neki nevet, készíthet róla (kéreg)rajzot. Kérdésekkel segíthetjük a megfigyelést. (Például: Be-
csüld meg, milyen magas, mekkora az átmérője, van-e rajta sérülés, él-e rajta valamilyen állat, 
milyen idős lehet, lehetne-e készíteni belőle valamit!)

Szükséges eszközök: papír, színes ceruza, zsírkréta

Időjárás-vadászat
A környezet megfigyelésére szolgáló játék. Minden gyerek kapjon egy lapot, amelyen a kö-
vetkező feladatleírások szerepelnek (az adottságoknak megfelelően): Keress valamit, amit 
egy állat megrágott / amit a nap elhajlított / ami egy állat búvóhelye lehet / amit az időjárás 
befolyá solt / amin látszik a szél nyoma / ahol látszik az eső felszínformáló munkája / ami pici, 
valószínűleg csak nemrég nőtt ki / ami tetszik neked / stb. A végén beszéljük meg, nézzük 
meg, miket találtak.

Szükséges eszközök: lapok a feladatokkal, írószerek

Helyszíni látnivalók, lehetőségek

Ha van rá lehetőség, a barlang megismerését összeköthetjük egyéb, a közelben lévő program-
mal (pl. szigligeti vár, nemesvitai kilátó).  

Felhasznált irodalom

Mesél az erdő – avagy mesés játék, együtt a természetben (é. n.): https://www.csodaszar-
vasprogram.hu/hetiterv/kse01bb20-9 (2022. 02. 24.)

Ozoray György (1961): Magnéziumkarbonát-ásványok előfordulása barlangokban. Karszt és 
Barlang, 2. sz., 81–82. http://epa.oszk.hu/02900/02993/00065/pdf/EPA02993_karszt_es_
barlangkutatokutato_1961_2_081-082.pdf (2022. 02. 24.)

További online források
Csodabogyós-barlang, Balatonederics. https://www.csodabogyos.hu (2022. 02. 24.)
Duna-Ipoly Nemzeti Park. https://www.dunaipoly.hu (2022. 02. 24.)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park. https://www.bfnp.hu (2022. 03. 14.)
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Delibláti-homokpuszta – Egy táj arca, átalakulása

Szerbia vajdasági részén, Versectől keletre terül el a Delibláti-homokpuszta. A homokpuszta 
a Kevevára községhez tartozó Deliblát faluról kapta a nevét.

A Bánság területén található tájegységet nyugatról és északról az Alföld, keletről a Kárpátok, 
délről a Duna határolja. Európa legnagyobb homoksivataga volt a kb. 300 km2 kiterjedésű terü-
letével, amely a Pannon-tenger visszahúzódásakor keletkezhetett. Eredetére máig több elmélet 
létezik, történeti földrajza nem teljesen kikutatott. Cholnoky Jenő, a 19–20. század fordulójának 
híres földrajztudósa ezt írta: „A pusztán újabban számos kútat fúrtak, amelyek […] 100-120 
m mélységig mindig hasonló, fínomszemű homokon hatoltak át, s mintegy 120 cm [sic! – he-
lyesen: m – a szerk. megj.] mélységben kavicsra jutottak, amelynek diónyi szemei elárulják a 
folyami eredetet” (idézi: Paládi-Kovács 2014: 6).

A kossava elnevezésű szél mozgatta dűnék évszázadokig veszélyeztették a Delibláti-homok-
puszta határába települt falvakat. A települések gyöngysorként ölelik körbe a tájat, jellegzetes 
vonásaik máig nem változtak. Amíg a homok nagy része szabadon mozgott, az ember nem 
tudott letelepedni a dűnék között. Az orkán erejű kossava hatására megmozduló homok bebo-
ríthatta volna a frissen létesült településeket, azonban ma már a puszta nagy részét begyepe-
sedett legelők és erdős területek borítják, mivel a 19. században erdőtelepítésekkel igyekeztek 
megálljt parancsolni az addig szabadon mozgó homoknak. Az erdősítési munkákat II. József 
rendelte el.

A dűnék magassága 70–200 méter között változik, jellegzetes vonulataik máig láthatóak. 
A Fejértelepet Delibláttal összekötő út mellett néhány helyen azonban felszakad a homok, mely 
napjainkban is lehetőséget ad a homokformák és a homokban megtelepedni képes növények 
vizsgálatára. 

4. kép: Delibláti-homokpuszta (fotó: Futó Ádám Jácint)
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Európa Szaharáját már 1912-ben természetvédelmi területnek nyilvánították. Élővilága rend-
kívül érdekes. Ősi növényzete a Degon-féle mocsári kockásliliom vagy kotuliliom, a pompás 
zsellérke, a pipacsra hasonlító keleti és bánáti bazsarózsa és még számtalan más őshonos 
növényfaj. Az állatvilága is igen gazdag, megtalálhatók itt többek között olyan őshonos rovarfaj-
ták, mint a nagy aknásfutó, amely a Deliblát homokbuckásain kívül csak hazánkban él, valamint 
a sztyeppei futóegér, hangyalesők, földikutya, molnárgörény és csíkos szöcskeegér is. A puszta 
legkeletibb pontján, a Duna partján található az európai költözőmadarak közkedvelt állomása. 
A folyó befagyott partszakaszán körülbelül 180 madárfaj 300 ezer példánya telel át.

Induljunk, és nézzük meg!

A homokpuszta Dubovác, Deliblát és Mramorak községei közt terül el ÉNy–DK-i irányban, 36 km 
hosszú és 11 km széles. Déli része Deliblát településéről, az északi oldala pedig Fejértelepről 
közelíthető meg a legkönnyebben. A természetvédelmi terület bejárása körülbelül 5 órát vesz 
igénybe, melyhez minibuszt vagy terepjárót biztosítanak, a vízi világot motorcsónakkal tekint-
hetjük meg.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Talajbiológiai vizsgálatok – megfigyelés
A talajlakó kisemlősök járatait krotovinának nevezzük. Ezek kerek, átlagosan 5–10 cm átmérőjű 
járatok. (Összehasonlításképpen: a gilisztajáratok 2–10 mm átmérőjűek és legtöbbször függő-
legesek.)

A tanulók figyeljék meg a homokdűnéken található állatjáratokat, a felszínen pedig a rovarok 
nyomait. Készítsenek rajzokat vagy felvételeket a látottakról. Használhatnak ingyenesen letölt-
hető applikációkat is a meghatározásokhoz.

Keressenek válaszokat a következő kérdésekre: 
• A megfigyelt állatjáratok alapján milyen talajlakó élőlényeket ismertetek fel? 
• Hogyan alkalmazkodtak a talajlakó életmódhoz? 
• Az ember szempontjából hasznos vagy káros az adott faj? 
• Milyen rovarnyomokat fedeztetek fel? Milyen jellegzetes nyomot hagytak, amelyből azono-

sítani tudtátok?

Szükséges eszközök: kemény fedelű sima füzet, rajzeszköz

Érzékszervi térképezés
Különböző, a területen megtalálható, előzetesen megismert növények virágaiból, leveleiből ará-
nyosan osszunk szét egy-egy kis darabkát úgy, hogy minimum két, maximum négy tanuló 
ugyanazt a fajtát kapja! A növényrészeket dörzsöljék szét a hátratett kezükben. Miután meg-
tették, megszagolva a kezüket, keressék meg azokat a társaikat, akiknél ugyanazt az illatot 
fedezik fel, majd közösen nevezzék meg azt a növényt, amelynek illata a kezükön volt. A további 
feladatok elvégzéséhez ők alkotnak majd egy csapatot, nevük pedig a felismert növény lesz. 

Az így kialakult csoportoknak egy-egy térképet kell a homokpuszta néhány száz méteres 
körzetéről készíteniük: 

• szagtérképet;
• tapintástérképet;
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• hangtérképet;
• mozgástérképet. 

A megfigyelésre és gyűjtésre adjunk legalább fél órát! Ezt követően nagyméretű papírra készít-
sék el a csoportok a térképeket. A rajzon kívül a térkép elkészítéséhez használjanak a kijelölt 
területen gyűjtött növényeket és állatok maradványait, pl. rovarláb, levedlett bőr stb.

Szükséges eszközök: helyszínen található növények, kemény fedelű sima füzet, rajzeszköz

Homokszemcsék
A puszta területét borító homok szemcsemérete igen különböző, néha annyira finom, hogy 
a vizet is nehezen szívja be. Vizsgáljuk meg nagyítóval, hogy mi a különbség a folyami homok 
és a futóhomok szemcséinek alakja között! Hasonlítsuk össze a szemcsék méretét és koptatott-
ságát (alakját) (a futóhomok szemcséi gömbölyűek, a felületük sima, lekerekített)!

A víz viselkedésének vizsgálatához pedig tisztítsunk meg egy kisebb területet! Öntsünk rá egy 
kis vizet, és figyeljük meg, hogyan viselkedik a víz!

Szükséges eszközök: egy palack víz, nagyító, egy kis üveg folyami homok

Talajrétegek vizsgálata
Ássunk egy 0,5×0,5×0,5 méteres gödröt, melynek falai egyenesek! A megvizsgált rétegekből 
vegyünk mintát, majd készítsünk róluk leírást. Készítsünk felvételeket is! (A vizsgálat után te-
messük vissza a gödröt!)

A nemzeti parkok területére tervezett tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell, és csak 
a megfelelő engedélyek birtokában lehet megkezdeni a tevékenységet. Azonban a talajvizsgálat 
elvégezhető engedélyhez nem kötött homokos területen is.

A felszínen található homok méretét, formáját érdemes megvizsgálni nagyító és mikroszkóp 
alatt is. Ezekre a kérdésekre kereshetjük a válaszokat:

• Milyen az egyes rétegekben található földminta szemcséinek mérete?
• Milyen rétegek láthatók?
• Átlagosan mekkora szemcseméretű a homok?
• Milyen alakúak a szemcsék? 
• Milyen az egyes rétegek szerkezete?
• Milyen színűek?
• Milyen jelek utalnak az egyes rétegek földtani keletkezésére?

Szükséges eszközök: csoportonként 1 db ásó, 1db mérőszalag, 2 db kémcső, 1 db vízmérték

Hogyan éltek e tájon?
Készítsük el a delibláti tájra jellemző településszerkezetet. A szerkezet kialakítása történhet 
modellezéssel, rajzzal, rajzoló-, tervezőprogram segítségével („ingyenes háztervező program” 
keresőszó beírása).
Bevezető történet: A 18. század közepén vagyunk. Szekerek sorát lehet látni, ahogy felverik az 
út porát. A kocsikon nők, férfiak és gyerekek ülnek. Új otthonukat keresik. Leülnek, megpihen-
nek, és azon gondolkodnak, ha itt maradnak, hol lenne jó letelepülni, hova építsék otthonukat, 
hogy védve legyenek az időjárás viszontagságaitól.
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Családok létrehozása: A témára utaló annyi képet válassszunk, ahány családot (csoportot) sze-
retnénk létrehozni! A képeket pedig annyi részre daraboljuk, ahány fős családokat szeretnénk 
alakítani! Az összetartozó képrészletek hátuljára írjuk fel azoknak a tanulóknak a nevét, akiket 
szeretnénk majd egy családba sorolni, vagyis szeretnénk, ha együtt dolgoznának! 

A tanulók húzzanak egy képrészletet, majd a teremben sétálva keressék meg azt, akinek 
a neve a kihúzott képrészlet hátulján szerepel, és adják át neki. Amikor már mindenkinél 
a saját nevével ellátott képrészlet van, akkor mindenki keresse meg azokat, akikkel egy teljes 
képet tudnak alkotni. Amikor a képek összeálltak, a családok is megalakultak. Abban, hogy 
ki milyen szerepben vesz részt a további tevékenységekben mint családtag, a csoporttagok 
megegyezhetnek, vagy a csoportoknak átadott borítékból kihúzva véletlenszerűen is eldönt-
hetik.

• A játék során a családok tervezzék meg a saját lakóházukat – vegyenek figyelembe minden 
környezeti adottságot, hogy biztonságos és élhető legyen az otthonuk.

• A letelepedett családok vitassák meg családon belül, majd a többi családdal együtt, hogy ki 
hol szeretné felépíteni a házát, és miért ezt a területet választotta.

• A falu közössége együtt tervezze meg a leendő település lehető legvédettebb elhelyez-
kedését, szerkezetét. A tervezés során vegyenek figyelembe minden természetföldrajzi 
adottságot.

Szükséges eszközök: modellezéshez: kartonlapok, dobozok, olló, ragasztófesték, színes ce-
ruzák vagy filcek; tervezőprogrammal való készítéshez: internet

Milyen növényeket lehet találni a puszta homokjában? 
Felvezetés a tevékenység megkezdéséhez: A tájat manapság sztyeppei és erdőssztyeppei flóra 
borítja. A dombok között utazva, túrázva homoki tölgyeseket és homokpusztai társulásokat 
láthatunk.

A táj átalakításának egyik fontos eleme a homok mozgásának megakadályozása, a másik 
a talaj szervesanyag-tartalmának a megkötése volt. A szél által felkapott homokszemek ugyan-
is megvagdossák és tönkreteszik a növények egy részét, különösen a rügyeiket. Az erdőmunká-
sok és az ideköltöző telepesek számos módon próbálták megfogni a mozgó homokot. A dűnéket 
és buckákat a hegyhúzó nevű szerszámmal próbálták minél egyenletesebbé tenni. Holdanként 
kétszekérnyi szalmát (1200–1800 kg) juttattak a talajba szalmanyomó henger segítségével. Ha 
ennyi szalmájuk nem volt, akkor falevéllel, törekkel, gallytörmelékkel és venyigével pótolták. Az 
erdők telepítse során 50-60 cm hosszú borókaágakat (Juniperus communis) fektettek el a fel-
színen, és 15-20 centiméternyi homokkal takarták be.

A tudatos ültetés mellett voltak olyan növények is, melyek a puszta homokban is megéltek, 
és segítették ezt a folyamatot. A szakértők régóta keresik e táj jellemzőit.

Szakértők kutatási témái, amelyekre keresik a válaszokat:
• Milyen növények borítják a tájat? – Keressünk olyan növényeket, akár fotók vagy növény-

határozó, applikáció segítségével, amelyek a puszta homokban is megélnek! (Mint például 
a nyílt homoki egyéves gyepek, sziklagyepek, gyomtársulások. Ezek az úgynevezett pionír 
fajok, amelyek növelik a talaj szervesanyag-tartalmát.)

• Milyen az itt található növények sejtszerkezete? – Készítsünk kézi metszeteket a növé-
nyekből, és vizsgáljuk meg a sejtszerkezetüket! Ha az élő minta elég merev és nagymé-
retű ahhoz, hogy könnyen kézben tartható akkor egy borotvapengével is elvégezhető 
a metszetkészítés. A kisebbek segítséggel, a nagyobbak már önállóan elvégezhetik. A vé-
kony metszeteket egy-két vízcseppel és egy fedőlemezzel fedve rögtön vizsgálhatjuk. 
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• Alkalmasak az itt található növények művészi alkotások készítésére? Még milyen alkotások 
hozhatók létre a tájon található növények felhasználásával? – (Készítsünk a lefotózott növé-
nyekből montázst vagy kollázst! Az elkészítésükhöz a tanulók használhatnak az interneten 
elérhető programokat. A „kollázs” vagy „montázs” szó beírásával válogathatnak az ingyenes 
programok között.)

• Melyik növények a leggyakoribbak ezen a tájon, és vajon miért? – A terepen gyűjtött növé-
nyek tudományos feldolgozását végezzük el növényhatározó segítségével! Itt is segíthetik 
a munkát az online programok és okostelefonos alkalmazások. Ha a terepen nincsen inter-
netkapcsolat, akkor a szállásra vagy iskolába visszaérve a virág, növényi szár és a teljes 
növény fotóját feltöltve lehet őket beazonosítani. 

• Színes ez a táj? Hányféle szín található benne? – Levelekből, virágszirmokból készítsünk 
saját színkártyát, majd ezt követően keressünk magyarázatot a tapasztaltakra!

Szükséges eszközök: feladattól függően: okostelefon, ragasztó, olló, növényképek, növény-
határozó, üveglap, csipesz, mikroszkóp, penge a metszetkészítéshez

Delibláti növényfajok megfigyelése
A Fejértelepre Ibistye felől vezető úton balra kanyarodva, majd a település utolsó házánál 
délkelet felé fordulva visz az út Deliblát irányába. Az út melletti réteken lehetőségünk van 
megkeresni azokat a növényfajokat, amelyek megszelídítették a mozgó homokbuckákat. 

5. kép: A puszta homokjában is megélnek növények (fotó: Futó Ádám Jácint)

Bánság alföldi tájain a melegkedvelő, szárazság- és sótűrő növényzet, valamint az árterületek 
alkotnak sajátos vegetációcsoportokat. A túra során a növényeket fényképük alapján online 
applikáció segítségével is be tudjuk azonosítani. A következő növények figyelhetők meg a táj-
egység területén:
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• kék vagy rutén szamárkenyér (Echinops ruthenicus);
• deres csenkesz (Festuca glauca Azurit);
• homoki szegfű (Dianthus giganteiformis);
• magyar (homoki) csenkesz (Festuca vaginata);
• nagy széltippan (Apera spica-venti);
• tölgyfélék (Quercus lanuginosa, Quercus Simonkaiana).

A beazonosított növények ismeretének elmélyítéséhez, már visszaérkezve az iskolába, osszunk 
ki képeket a fenti növények részeiről! A képek között legyenek összetartozó növényi részek, 
illetve más, itt fel nem sorolt növények részei is. Az azonos növényeket kell összerakni. A játék 
során adhatunk instrukciókat is, ekkor a növényrészleteket a megadott szempont szerint kell 
elrendezni. 
Példák az instrukciókra: 

• Csak a deres csenkeszt kell összerendezni minden csoportnak. 
• Minden csoportnak más-más növényt kell összerendezni. 
• Csak a növény szárát és leveleit kell összerendezni.

Szükséges eszközök: képek a fenti növényekről, okostelefon

A bánáti bazsarózsa portréja
A bánáti vagy bánsági bazsarózsa (Paeonia banatica) egy Kárpát-medencére jellemző növény-
ritkaság. Megtalálható a Kelet-Mecsekben, a Bihar-hegységben Belényes környékén, a Temes 
és az Al-Duna vidékén, a Tarcal-hegységben (Fruska Gora), illetve a Delibláti-homokpusztán. 
40–60 centiméter magasra nő. Levelei sötétzöldek, hosszúkásak vagy tojásdadok. Virágai 
sugaras szimmetriájúak, májusban, június elején nyílik. Ha szerencsénk van, egy nyár eleji 
kiránduláson találhatunk ebből a különleges növényből. 

6. kép: Bánáti bazsarózsa (fotó: Spurca; forrás: Országalbum.hu)
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A játék során mindenki különböző területen élő bánáti bazsarózsa lesz (borítékból húzhatnak 
a játék kezdete előtt a tanulók). A tanulók szabadon mozognak egy kijelölt területen. Fontos, 
hogy mozgás közben mindenki minél több „bánáti bazsarózsával” találkozzon, és minél több in-
formációt tudjon meg bazsarózsatársairól (például: milyen talajt szerettek, sokan vagytok vagy 
kevesen az adott területen, mikor virágoztok, mely területen éltek, stb.). Minden új találkozás 
során külön-külön lapra írják fel azokat az információkat, amelyek számukra vagy nagyon érde-
kesek, vagy teljesen újak voltak.

A játék végén a jegyzeteket helyezzük el egy közös kosárba! Ezt követően a tanulók rende-
ződjenek csoportokba. Az új információk számától függően minden csoport vegyen ki a kosár-
ból minimum egy, maximum négy információt. A kivett információk alapján készítsék el a bánáti 
bazsarózsa rajzát. 

A rajzok megtekintése közben beszéljük meg, hogy mi az, amit nem rajzoltak volna meg, 
mert eddig nem tudták! Mi volt az, ami leginkább segítette a rajz elkészítését? Mi volt az, ami 
leginkább meglepte őket?

Szükséges eszközök: kisebb lapok, íróeszközök
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Fülöpházi homokbuckák

A Duna–Tisza közi homokhátság homokbuckái, amelyek 1992 hektáron terülnek el, 1979-ben az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal javaslatára az UNESCO Ember és Bioszféra 
Programja keretében a bioszféra-rezervátum részei lettek. A hátság felszínét lepelhomok-sík-
ságok, tagolt homokbucka-vonulatok jellemzik, szél által kifújt mélyedésekkel. Itt a Duna–Tisza 
közti területen a bugaci vidéken, Fülöpházán olyan táj tárul elénk, mintha egy sivatagi mezőn 
járnánk. A homokterület az Ős-Duna itt hagyott, durva szemcsés homoktalajának, hordalék-
kúpjainak maradványa, amely kevésbé tartja meg a vizet, és nyáron sokkal jobban felmeleg-
szik, mint más talajformák. Korábban itt időszakos szikes tavak, szikes mocsarak voltak. 

7. kép: Homokdűne (fotó: Kisné dr. Péteri Judit; forrás: Országalbum.hu)

A területen úgynevezett erdős sztyepp alakult ki, amely egyedi élőhelyeknek ad otthont. 
Ta lálkozhatunk itt üregi nyúllal, sivatagi hangyával, kaparódarazsakkal, amelyeknek több faja 
is él a homokbuckákon. A növények közül a májusban virágzó árvalányhaj és még számtalan 
csodás faj látható itt, úgymint a kék virágú báránypirosító, a mezei iringó, a kék szamárkenyér, 
a szalmagyopár, a homoki gyep, de itt-ott borókával és nyárfákkal tarkított területek is megta-
lálhatók.

Induljunk, és nézzük meg!

A Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi-buckavidékét az 52. számú főút 20. kilométerszelvényénél 
található Naprózsa Oktatóközpont parkolójából elindulva lehet meglátogatni. A Báránypirosító 
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vagy a Garmada tanösvényen indulhatunk el. A Garmada tanösvényen 14 állomás található, 
amely a különleges növényegyüttesen és a hozzá kötődő állatvilágon túl bemutatja az em-
ber tájformáló szerepét is, kb. 8,5 km távon. A Báránypirosító tanösvénynek 10 állomása van, 
egy rövid és egy hosszabb körtúrát is lehet rajta tenni. A rövidebb útvonal hossza kb. 1,7 km, 
a hosszabbik útvonalé pedig 3,2 km, utóbbi hetedik állomásáról szép kilátás nyílik a futóhomo-
kos tájra.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Találkozások a táj növényeivel
A résztvevők kapjanak egy-egy, a homokbuckáknál található, a tájra jellemző növényt ábrázoló 
képet. Járkáljanak úgy, hogy minél több társukkal találkozzanak, üdvözöljék egymást, az első 
bemutatkozásnál mondják a nevüket és a náluk lévő képen látható növény nevét. Majd menje-
nek tovább, és mondják ismét a náluk lévő növény nevét kiegészítve egy jellemzőjével. Mindig 
tegyenek hozzá a következő bemutatkozásukhoz egy újabb jellemzőt. Igyekezzenek minél több 
társukkal találkozni.

A bemutatkozásokat követően mindenki írja le annak a növénynek a nevét, amelyről a leg-
többet tudta megjegyezni!

Szükséges eszközök: növényeket ábrázoló képek

Fejezd be a gondolatom!
Tovább játszunk a táj jellegzetességeinek témakörében. A résztvevők körben üljenek le.  
Az első gyerek kezdjen el egy mondatot, például: „Jártam a homokbuckákon…” A mellette ülő-
nek be kell fejeznie a mondatot, majd elkezdeni egy újat, amit a soron következőnek kell foly-
tatnia. A játék addig tart, amíg újra az első gyerek nem kerül sorra. A kezdőmondat lehet kötött, 
de lehet szabadon választott is a téma megadását követően.

Készítsünk könyvet! 
Visszaérkezve a kirándulásról készítsünk egy, a kiskunsági homokbuckák történetéről és élővi-
lágáról szóló könyvet! A könyv társszerzői együttműködésben készüljön. Hajtogassunk a kar-
tonlapokból kihajtható könyvformát (leporellót)! A könyv formája és tartalmi kialakítása közös 
megegyezésen alapuljon.

Lépések:
• Egyezzünk meg a tartalomban!
• Egyezzünk meg abban, hogy a könyv készítése során ki milyen feladatot fog elvégezni! 

Például ki hajtogatja meg a könyvet, ki vágja ki a képeket, ki fogja a szöveget írni, ki fog 
rajzolni, stb. 

• Készítsük el a könyvet!
• Mutassuk be társainknak az elkészült könyvet!

Az oldalakon dolgozzuk fel a homokbuckák történetét, jellemzőit, növényvilágát és állatvilágát 
úgy, hogy aki nem járt még ezen a vidéken, az is megismerje! 

Szükséges eszközök: színes kartonlapok, ragasztók, képek, színes filctollak
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Művészek a homokbuckákon
A táj látnivalóinak felkeresését és megtekintését követően keressünk pihenésre alkalmas, tiszta 
területet! Kérjük meg a gyerekeket, hogy a körülöttük található dolgok felhasználásával alkos-
sanak egy képet! Ha elkészültek, nézzük meg mindenki alkotását!

Szükséges eszközök: a területen fellelhető növény-, állat-, rovarmaradványok stb.

Ismerd fel!
A homokbuckák látogatásához minden tanulónak adjunk egy feladatlapot, amelyen a fülöpházi 
homokdűnék növényei láthatók! Azokat a növényeket, amelyeket a tanulók a kirándulás során 
a természetben is felismernek, jelöljék meg, majd visszaérkezve az iskolába – vagy a közelben 
megpihenve – keressék meg őket a növényhatározóban (2. melléklet).

Szükséges eszközök: a függelékben található megfigyelőlap, növényhatározó vagy internet

Fűben, fában orvosság
A bugaci vidéken található egyes növények gyógyhatásúak. A helyszínen felismert növényeket 
a diákok szagolják meg, tapintsák meg. Minden növényről osszunk meg egy-két fontos gyógy-
hatást!
Kék virágú báránypirosító: A népi gyógyászat gargalizálásra és bőrbetegségek ellen alkalmazta. 
Belsőleg nem alkalmazható! Az élelmiszeripar, illetve a kozmetika is felhasználta a gyökér kér-
gében található festékanyag miatt illóolajok, zsiradékok, arcpirosítók színezésére.
Mezei iringó: Gyógyításra a növény gyökereit és leveleit használhatjuk fel. A népi gyógyászat 
szerint csillapítja a köhögést, és csökkenti a hörghuruttal járó kellemetlen tüneteket, de hólyag- 
és vesebántalmak, valamint kőképződés ellen is hatásos. 

Otthon a gyerekek kialakíthatnak egy kis gyógynövénykertet, amit gondozhatnak. Válasszák 
ki, milyen növények kerüljenek a kertbe. Ha erre nincs lehetőség, akkor felfedező kaland és 
detektívmunka lehet a megismert növényekből az internet segítségével összeállítani egy gyógy-
növény-katalógust. A katalógust bemutathatják és megismertethetik társaikkal. Elhelyezhetik 
az osztályban, és folyamatosan bővíthetik a tanulmányaik során.

Szükséges eszközök: gyógynövénykert kialakításához: egy nagyobb láda, föld, növények, ön-
tözőkanna, a növények gondozásához szükséges kerti eszközök; a katalógus összeállításához: 
internet. 

Memóriajáték
A tájegység jellemzőiből keressünk képeket, amelyeket kivágunk! Minden képhez készítsünk 
egy szöveges fogalommeghatározást vagy -megnevezést (korosztálytól függően)!

A lapok összekeverése után tegyük ki a lapokat lefordítva az asztalra! Az egyik játékos 
húzzon két kártyalapot, ha a két lap egyezik, a játékos megtarthatja a párokat, és a helyes 
találatot követően újból felfordíthat két lapot. Ha a két lap nem egyezik, a következő játékoson 
a sor. A játék célja, hogy egy játékos minél több kártyapárt gyűjtsön össze.

Fogalmak, meghatározások lehetnek: Kiskunsági Nemzeti Park, fülöpházi buckavidék, nyílt 
homoki gyepek, szabadon mozgó buckafelszín, száraz homokpusztai gyep, borókás-nyáras 
erdőtársulások, kiskunsági tanyák, kocsányos tölgyek, selyemkóró, fehér akác, szikes tavak, 
legeltetés, mezei pacsirta, lappantyú, hosszúlábú homokisáska, hangyaleső, alföldi homok-
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futrinka, barna ásóbéka, homoki gyík, fürge gyík, zöld gyík, sárgarigó, búbosbanka, szalakóta,  
gyurgyalag stb.

Szükséges eszközök: képek, fogalomkártyák

Terepasztal – Nézzük, hogyan alakulnak ki a homokbuckák!
A homokkal háromnegyedig töltött terepasztalba (a terepasztal medrének magassága kb. 
15 cm) vizet vezetünk egy gumicsövön keresztül, amelyet a homok alá rejtünk. A víz ekkor 
forrásként tud előtörni. Ha több lyukat ejtünk a csövön, akkor több forrásunk is keletkezik. 
Ha nincs terepasztalunk, megfelelő egy műanyag láda is. Figyeljük meg a víz alakító szere-
pét! Majd helyezzünk egy ventilátort az asztal szélére! Figyeljük meg, hogyan alakítja a szél 
a terepet! Ültessünk növényt a homokba, és indítsuk el ismét a ventilátort! Figyeljük meg, mi 
történik!

Szükséges eszközök: terepasztal vagy műanyag láda, homok, öntözőkanna, gumicső, ventilátor

Kutatók a természetért – Vajon mit hoz a jövő?
A játék során egy problémát kell megoldani, amelyhez a tanulóknak mozgósítaniuk kell termé-
szettudományos ismereteiket, továbbá kutatásokat kell végezniük az interneten, hogy a kér-
déses problémát minél jobban körbe tudják járni. A kutatói játékot akár egy héten keresztül is 
lehet folytatni a napi eredmények figyelembevételével. A tanulók a játék során – attól függően, 
hogy hol tartanak – kaphatnak segítséget az általunk előkészített segédanyagokból is.

A kutatás témája: Mi történik a Duna–Tisza közi homokhátság homokbuckáival és a tájegy-
ség növény- és állatvilágával, ha +3 ºC-kal emelkedik az eddigi átlaghőmérséklet, de ezzel egy 
időben a csapadék átlagmennyisége is nő?

A tanulók mutassák be az esetleges változásokat. Tegyenek javaslatot a környezet megóvá-
sára.

Szükséges eszközök: internet
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Gánti bauxitbánya (Bauxitföldtani Park)

Gánt a Vértesben található, 800 fős település, határában évtizedeken keresztül külszíni fej-
téssel bauxitot bányásztak. Az egyik elhagyott bánya területén alakították ki a Bauxitföldtani 
Parkot, melyet ha meglátogatunk, szinte egy marsbéli tájon érezhetjük magunkat. A hasonlat 
nem véletlen, hiszen az egykori bányaudvarban a vöröses szín dominál, a talpunk alatt ott van 
a hátramaradt bauxit. A bányafal mintegy 28 méter magas, az alapkőzet dolomit, amelynek 
a színárnyalatai a különböző ásványok miatt a sárgástól a liláspirosig terjednek. A tanösvény 3,5 
kilométer hosszú, 13 állomásból áll, 1-1,5 órás sétával kényelmesen bebarangolható. Az útvona-
lat végigjárva betekintést kapunk a környék földtörténeti múltjába, megtudhatjuk, hogyan jött 
létre a gánti bauxittelep, milyen ásványok találhatók itt. A tanösvény bejárása után érdemes 
megtekinteni a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeumot, melyet részben az egykori külfejtés 
peremén található táróban alakítottak ki. Helyet kaptak benne a bauxitbányászat szerszámai, 
gépei, biztosítási rendszerei, jellegzetes munkahelyei.

8. kép: A gánti bauxitbánya egy része (fotó: Dr. Telbisz Tamás)

A bauxit és az alumínium

Az alumínium a földkéreg harmadik leggyakoribb eleme. A természetben elemi állapotban nem 
fordul elő. Nagy mennyiségben a bauxit nevű kőzetből lehet kinyerni. 1821-ben Pierre Berthier 
francia geológus fedezte fel a kőzetet a dél-franciaországi Les Baux település határában, innen 
ered a neve. A bauxit egy porózus, agyagos üledékes kőzet, melynek legalább 50%-át alumí-
niumásványok adják. Szemcseátmérőjük néhány mikrométer. A kőzet vöröses színe a benne 
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található vasvegyületeknek köszönhető. Nedves trópusi éghajlati területeken, szárazföldi körül-
mények között keletkezik, más kőzetek kémiai mállása során. 

Attól függően, hogy milyen földtani környezetben alakul ki, beszélünk lateritbauxitról és 
karsztbauxitról. Lateritbauxit-telepek nemkarbonátos kőzetek felszínén jönnek létre mállási ta-
karóként, az anyakőzet helyben maradt málladékaként. A karsztbauxit karbonátos kőzeteken, 
karsztos felszínek mélyedéseiben alakul ki. Hazánk bauxittelepeinek döntő többsége karszt-
bauxit, nagy részük a Bakonyban és a Vértesben fordul elő. Mivel a bauxit keletkezéséhez ned-
ves trópusi éghajlati körülmények szükségesek, ez bizonyíték arra, hogy hazánk bauxittelepei 
és az alatta lévő rétegek valamikor trópusi területeken helyezkedtek el, és a kőzetlemezmozgá-
sok során kerültek a mai helyükre sok millió év alatt.

Az alumínium kinyerése két lépcsőben történik. Először a bauxitból iparilag tiszta timföldet 
állítanak elő, majd a timföldből elektrolízis során fémalumíniumot. Az utóbbi időkben nagy 
hangsúlyt kap az alumínium újrahasznosítása, hiszen minőségi veszteség nélkül 100%-osan 
újrahasznosítható. Költsége csupán mintegy 5%-a az elsődleges alumínium előállításának, villa-
mosenergia-igénye lényegesen kisebb az elektrolízis során felhasznált mennyiségnél.

A gánti bauxittelep keletkezése

Mintegy 220 millió évet kell visszamennünk az időben, a földtörténet késő triász időszakába, 
ekkor képződtek sekélytengeri környezetben a karbonátos üledékek, amelyekből a gánti bauxit 
alatti dolomit is létrejött. A karsztos mélyedésekben halmozódott fel a bauxitos kőzetmálladék, 
mely később bauxittá alakult. 

A hazai bauxitbányászat története

Magyarországon először 1903-ban találtak bauxitot az erdélyi Királyerdő vasérctelepeinek 
anyagában. A vöröses színű mintában laboratóriumban 50-55% alumínium-oxid-tartalmat si-
került kimutatni. 1915-ben – ugyan kis mennyiségben – megindult a bauxit kitermelése a Jád 
völgyében. A termelvény exportra került Németországba. A világháborút lezáró trianoni bé-
kediktátum az egész magyar bányászatra súlyos csapást mért, hiszen nyersanyagbázisaink 
döntő része határainkon túlra került. Nem kivétel ez alól az ekkortájt még csak kibontakozni 
készülő magyar bauxitbányászat sem, mely az erdélyi lelőhelyek elvesztése után kénytelen volt 
a trianoni határon belül mozogni. Az ipar újraszervezése miatt létkérdés volt új telepek felfede-
zése és mielőbbi termelésbe vonása, így fordult az érdeklődés a Dunántúli-középhegység, majd 
a Villányi-hegység felé. 

A kutatás 1919–1920 folyamán csaknem egy időben indult el a Bakonyban Halimbán és a Vér-
tesben Gánton. Pár évvel a feltárás, illetve a bányászat megkezdése után Gánt már a világ-
termelés élvonalába tartozott, 1936-ban évi 500 000 tonnával Magyarország a világ második 
legnagyobb bauxittermelője lett. A világ minden tájáról érkeztek szakemberek a kis vértesi falu-
ba, ahol jelentősen fellendült az élet. Új településrészek épültek, Gánt-Bányatelepen kultúrház, 
mozi, rendelő és iskola is működött, a település lakosságszáma 1930-ban pedig majdnem elérte 
az 1500 főt. A bányában dolgozók száma az 1930-as években már ezren felül volt, és a világ 
legjobban gépesített bányájának számított. 

A második világháború alatt és után, számos új lelőhelyet fedeztek fel és vontak termelés 
alá az országban, ezek mindegyike a Dunántúlon működött, túlnyomó többségük a Bakonyban, 
például Halimbán, Nyirádon, Németbányán, Iharkúton, Fenyőfőn, Iszkaszentgyörgyön, Kincses-
bányán. 
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A gánti bauxitbánya kiemelkedő éve 1953 volt, amikor is 600 000 tonna ércet nyertek ki 
a bányarendszerből. Működése alatt több mint 10 000 000 tonna bauxitot adott a világnak. 
A kitermelés végül egy idő után már nem volt gazdaságosan folytatható, így 1988-ban bezárták 
a bányát. Az utolsó bauxitbányánk 2020-ig működött Bakonyoszlopon.

Induljunk, és nézzük meg! 

Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park Geológiai Látogatóközpont (8082 Gánt, 
Bányatelep 1.): a település külterületén, Zámoly felé haladva, a 8123-as számú út mentén talál-
juk a földtani parkot és a látogatóközpontot.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Kőzetvizsgálat
Hasonlítsuk össze a bauxitot és a bauxittelep fekükőzetét, a dolomitot! Az összehasonlítás során 
figyeljük meg a két kőzet keménységét! Vegyük kézbe, morzsoljuk meg! Végezzünk karcolás-
vizsgálatot tűvel, figyeljük meg, hogy a kettő közül melyik karcolódik jobban! (A kétféle kőzet 
közül a bauxit az, amelyik puhább, kenődik.) 

Nedvesítsük be az ujjunkat, nyomjuk rá a kőzet felületére! Mit tapasztalunk? (A bauxithoz 
hozzáragad az ujjunk, a dolomithoz viszont nem.)

Szükséges eszközök: karcolást ejteni képes eszköz, kőzetek

Ökológiai vizsgálat és érvelés
Figyeljük meg a táj növényzetét! Mit veszünk észre? Gondolkodjunk rajta, ez vajon miért lehet! 
(A bányagödör területén csak tüskés-bozótos cserjék nőnek elszórtan, míg a feltáráson kívül 
a fás szárú növények, fűfélék teljes ökoszisztémát alkotnak.) A megfigyelés kapcsán lehet be-
szélgetni a szukcesszióról. (A fogalom egy növényzettel nem borított terület benövényesedési 
folyamatát jelenti, melynek során először az alacsonyabb rendű növények jelennek meg, majd 
kellő mértékű elszaporodásuk után a magasabb rendűek is.)

A megfigyeléseket és beszélgetést követően készítsünk két csoportba rendeződve prezentá-
ciókat! (Legyen minél színesebb, lehet narrálni, zenékkel, effektekkel színesíteni.)

Az egyik csoport a bányagödörben megfigyelhető növényzetről, a másik csoport a bányán 
kívül, annak közvetlen közelében élőről készítse el a saját prezentációját. A bemutató során 
fogalmazzanak meg a csoport által a prezentációban ismertetett tények alapján egy általuk 
fontosnak tartott állítást, amelyet később megvitatásra szánnak. A vita során mind a két cso-
portnak csoporttagonként 3 hozzászólása lehet. A játék célja, hogy az állítást megfogalmazó 
csoport megvédje az álláspontját. (A bányagödörben csak foltokban van megfelelő tápanyag 
a növények számára, a kevésbé bolygatott területeken nőnek elsősorban, a növényzet a helyi 
környezeti körülményekre specializálódott.) 

Szükséges eszközök: internet

A tanösvényen
A tanösvény bejárása során készítsünk képeket a bányáról, az útvonalról, majd hazaérve mu-
tassuk be az elkészült képeket diasorozatba rendezve! (A bemutatóra hívjunk meg más osz-
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tályokat vagy akár szülőket is!) A képeket tegyük fel az iskola honlapjára vagy egy közösségi 
médiaoldal zárt csoportjába! Indítsunk szavazást a „legérdekesebb fotó” címért!

A szavazás lezárása után tartsunk egy kisebb bemutatót, amely során a tanulók beszámolnak 
a látottakról, élményeikről, és megoszthatják, hogy mi fogta meg őket a bejárás során a leg-
jobban, és miért!

Szükséges eszközök: okostelefon, internet

Filmforgatás a bányában
Előzetesen elkészített forgatókönyv alapján a már kiválasztott szereplőkkel a helyszínen forgas-
sunk kisfilmet! (Forgatás során csak a kijelölt tanösvény használható!) A forgatókönyvek a táj 
sugallta sci-fi, illetve fantasy műfajok jellemző elemeinek felhasználásával készülhetnek.

A táj bemutatása után – ez lehet néhány fotó vagy kisfilm (videómegosztó, keresőszó: Gánt 
bauxitbánya) megtekintése – izgalmas ötletelés indulhat a filmcímek és a tartalom kitalálására, 
majd kidolgozására. A kidolgozás során tervezzük meg a szereplők megjelenését, jelmezeit, 
szükséges eszközeit stb.!

Néhány témajavaslat: 
• Emberek élete a Holdon
• Ember a Marson
• A Mars története
• Mesterséges intelligencia vagy valami más?

Szükséges eszközök: okostelefon, internet, ingyenes videószerkesztő programok 

Térkép és dobókocka
Vegyünk két dobókockát és egy vaktérképet Magyarországról! Az egyik dobókocka oldalaira 
olyan magyarországi településneveket írjunk föl, ahol üzemelt valamilyen szén- vagy ércbánya, 
míg a másikra a nyersanyagok térképjeleit rajzoljuk föl! 

A nyersanyagos dobókockán minden lapon csak egy nyersanyagjel szerepeljen, de a telepü-
léses dobókockánál több olyan települést is szerepeltethetünk egy adott oldalon, ahol ugyanazt 
a nyersanyagot bányászták (pl. az összes bauxitlelőhelyet az egyiken, a mangánbányákat a má-
sikon, a barnakőszént a harmadikon, stb.). Vaktérképek letölthetők az internetről, de rajzolhat-
nak is a tanulók meglévő térkép alapján. 

A csapatoknak a két kockával kell dobniuk. Ha összetartozókat dobnak (pl. az egyik kockán 
a bauxitbányák, a másikon a bauxit jele szerepel), és ezt fel is ismerték, akkor a település helyét 
be kell jelölni a vaktérképen. Ha jó helyre jelölték a vaktérképen a település(eke)t, újra dobhat-
nak, ha nem, akkor a következő csapat dob. Szintén a következő csapat dob abban az esetben, 
ha az adott csapat nem összetartozó település-nyersanyag párost dobott, vagy összetartozót 
dobott ugyan, de ezt nem ismerte fel. Az a csapat teljesít jól, amelyik biztosan felismeri az össze-
tartozókat, és jól is helyezi el őket a vaktérképen. A játék játszható csapatokban és párokban is.

Szükséges eszközök: csoportonként vagy páronként 2 db dobókocka, csoportonként vagy 
egyénileg vaktérkép

Alumíniumból készült tárgyak nevének gyűjtése
Az osztályt két csapatra osztjuk. A csapatok párhuzamos sorokba állnak, kézen fogva, egymás-
nak háttal. Csak a két első ember fordul egymással szembe, a két sor között álló játékvezető 



29

felé. A sor másik végén egy szék áll, egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől, rajta 
tollak és papírlapok. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét, amit csak a két első 
tanuló lát. Ha írást dob, nem történik semmi. Ha fej, akkor az elsők megszorítják a mellettük 
álló kezét, és így végigfut a jel a soron. Ha mindkét csapatban az utolsó ember kezét is meg-
szorították, akkor odaszalad a székhez, és gyorsan felír az egyik papírlapra egy tárgyat, amely 
szerinte alumíniumból készült, majd előrefut, és beteszi a csapata kosarába a papírt, végül beáll 
a sor elejére. Ha valamelyik csapat elrontja, pl. írásnál is indít, akkor az első ember megy hátra 
utolsónak. Ekkor nem írhatnak fel neveket, meg kell várniuk a következő kört. Amikor a játék 
végén valamelyik csapat visszaállt az eredeti sorrendbe, mindkét csapat megnézi a kosarát, és 
megszámolja, hány különböző, alumíniumból készült tárgyat tudott felírni. Az a csapat, amelyik 
a játék végén elsőként rendeződött vissza az eredeti sorrendbe, plusz két pont előnnyel indul. 
Minden helyes válaszért mindegyik csapat további egy pontot gyűjthet. Az a csapat nyer, aki 
több pontot gyűjtött a játék során.

Szükséges eszközök: kisméretű lapok, íróeszközök, 2 db kosár vagy más tárgy, amiben a csa-
patok elhelyezhetik a cédulákat

Kooperatív csoportmunka: a bauxittól az alufóliáig
Csoportmunkában gyűjtsük össze a bauxitra és az alumíniumra jellemző tulajdonságokat, il-
letve dolgozzuk fel az alumíniumgyártás folyamatát! Adatgyűjtésre használhatunk telefont, ke-
resőprogramokat, így még az sem szükséges, hogy a gyártásról a tanulóknak előzetes ismere-
teik legyenek. Az adatgyűjtésre és a témák kidolgozására szabjunk időkorlátot! (3. melléklet)

Feldolgozható témák:

A bauxit előfordulása, a bauxit és az alumínium tulajdonságai
A csoportmozaik módszerével dolgozunk. Lényege, hogy a végcél teljesítéséhez szükséges 
részfeladatokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó anyagrészeket, forrásokat, jegyzeteket, ta-
nulási segédeszközöket csoporton belül az egyes tanulókhoz delegáljuk. A munkamegosztással 
a csoporton belül az egyes tanulók által mozaikszerűen elvégzett részfeladatok végül kiadják 
a nagy egészet. (Például az egyik tanuló felkészülhet a fizikai vizsgálattal megállapítható jellem-
zőkből, míg a másik tanuló a kémiai tulajdonságokból, a harmadik tanuló pedig a bauxit előfor-
dulásából.) Kiscsoportban mutassák be a kidolgozott témáikat, a saját jegyzetüket egészítsék 
ki a hallott információkkal.

Az alumínium felhasználási lehetőségei. Mire jó az alumínium mint fém?
A feldolgozáshoz a diákkvartett módszerét használhatjuk. Lényege, hogy a csoport tagjai 
együtt ötleteljenek, gondolkozzanak, közösen dolgozzanak a megoldáson. Közösen is jegyzetel-
jenek, és a munka végén együtt ellenőrizzék a megoldást. Mindegyik csoport ugyanezt a felada-
tot kapja. Az idő lejártát követően a szóvivő ismertesse, mire jutott a csoportja. Nagy csoportban 
összegezzék a lehetőségeket, és egészítsék ki a saját listájukat a hiányzó információkkal.

Alumíniumgyártás és az alumínium újrahasznosítása
A téma feldolgozásakor a „három megy, egy marad” módszerét alkalmazzuk. A tanulók cso-
portmegbeszéléssel dolgozzák fel az alumíniumgyártás lépéseit. A kidolgozási idő lejárta után 
csoporton belül ellenőrzik, hogy mindenki érti-e, ismeri-e a folyamatot. A folyamat során a cso-
portokon belül a tanulók értékelik egymást, ehhez színes korongokat használhatnak. 
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Minden tanulónál 5 db korong van. Szabadon határozhatják meg, mennyit használnak fel, és 
hány darabot adnak egy tanulónak az elvégzett munka alapján (óra végén röviden indokolni kell 
majd a döntésüket). 

Az ellenőrzést követően hárman a csoportból helyet cserélnek egy másik csoport három tag-
jával. A helyben maradó diák ismerteti a csoport megoldását a „vendégekkel”. Minden csoportot 
végig kell látogatni. A saját helyükre való visszaérkezést követően a csoporton belül elemzik és 
kiegészítik saját témájukat a hallottakkal. Zárásként folyamatábrát készítenek a gyártásról és 
az újrahasznosításról.

A csoportok témái lehetnek:
• Az alumíniumgyártás bemutatása
• Az alumínium újrahasznosításának lehetőségei (Mit és hogyan lehet újrahasznosítani, ami 

alumíniumból készült? Magyarországon az alumínium hány százalékát hasznosítják újra?)
• Mi mit tudunk tenni a mindennapokban az újrahasznosítás elősegítésének érdekében? (Te 

és a családod mit tudtok tenni, hogy hozzájáruljatok az alumínium újrahasznosításához?)

Szükséges eszközök: internet, korongok, csomagolópapír, A4-es lapok, filcek, tollak, tábla

A gyárban

A témát a tanítási dráma módszerével dolgozzuk fel.

Téma: alumíniumkohó, alumínium gyártása elektrolízissel és az alumínium újrahasznosítása 
Tanulási terület: a külső körülmények és belső folyamatok közötti kapcsolat, a környezetvéde-
lem fontossága, értékek és normák
Történetváz: A tanulók mindannyian egy alumíniumgyártással foglakozó gyár alkalmazottai. 
Több helyről hallani, hogy környezetszennyező hatása miatt nagyobb átalakítások, korszerű-
sítések várhatók. Ez a helyzet bizonytalanságot okoz, az itt dolgozók nem tudják, hogy ezek 
a változtatások milyen hatással lesznek az életükre. 
Fókusz: Hogyan képviselhetjük egy dilemmában az általunk helyesnek vélt nézőpontot, ha van 
olyan csoport, amelyik a mi segítségünket várja?
Dilemma: Megéri-e fenntartani az elektrolízissel való alumíniumgyártást, vagy érdemesebb át-
állni az alumínium újrafeldolgozására, ami lényegesen kisebb környezeti terheléssel jár?
Közös térképrajzolás: Közösen megrajzoljuk a környéket a legfontosabb pontjaival. Fontos meg-
állapodnunk abban, mit rögzítünk, például nem véletlenül él a környék az alumíniumkohászat-
ból, nincs más lehetőség a megélhetésre, nem elég termékeny a talaj, az éghajlat nem kedvez 
a mezőgazdasági művelésnek, a turizmus elhanyagolható mértékű, stb. A rajzoláshoz térképje-
leket vagy saját kitalált szimbólumokat használhatunk.
Hangjáték készítése az ébredező környékről: Ezzel még mindig előkészítjük, kontextusba he-
lyezzük a tanulókat. Milyen hangokat hallhatunk? Egy rövid megbeszélést követően eljátszhat-
juk az ébredő környéket, miközben csak hangokat használhatunk. A csoport érettségétől függ, 
hogy esetleg meg kell-e előbb állapodnunk abban, hogy ki milyen hangot hallat, vagy hagyjuk, 
hogy mindenki a másikat és az egész csoport hangjait figyelve, menet közben találja ki a meg-
jelenítendő hangokat.
Megbeszélés: A hangjátékot megbeszélés követi, itt megállapodunk, hogy kik azok, akik a gyár-
ban dolgoznak. (Az igazgatótanácsban: gyárigazgató, gyártástechnológus, mérnök, gazdasági 
szakember. A gyárban: munkások. Nem a gyár alkalmazottai: környezetvédelmi szakember, 
pénzügyi tanácsadó.)
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Szerep a falon konvencióval a csoportok elkészítik a szerepük szerinti jellemvonásokat. A já-
ték lényege, hogy egy táblára vagy csomagolópapírra rajzolt sziluettel jelezzük a szereplőket. 
Az életükre, tulajdonságaikra vagy kapcsolataikra vonatkozó információkat tanári közlés út-
ján, jellemző tárgyak, napló-, illetve levélrészletek elemzése kapcsán adhatunk, ezek kiindulási 
pontként szolgálnak a csoportok számára a további kidolgozásban. (Bár itt elsősorban kontex-
tusépítésre használjuk a jellemzéseket, az, hogy időnként visszatérünk, és megvizsgáljuk őket 
a történtek fényében, reflektív jelleget is hordoz magában.)
Tanári narráció: A mai napon összeült az igazgatótanács. Az ülésen részt vesz egy külső gaz-
dasági tanácsadó, egy környezetvédelmi szakember és a dolgozók képviselője is. Fontos téma 
kerül terítékre: Megéri-e fenntartani a jelenlegi gyártási folyamatot?
Szerepbe lépés: A tanulók a kialakított tulajdonságokkal rendelkező szereplők „bőrébe bújva” 
vitatják meg a kérdést. Mindeközben szükséges mozgósítaniuk az alumínium előállításával kap-
csolatos tudásukat is. A játék különböző hírek, információk bevitelével színesíthető.

A játék során a diákok készíthetnek még:
• riportokat;
• gazdasági számításokat;
• környezetvédelmi terveket;
• a humánerőforrás-kapacitást bemutató tervet;
• a jövő fejlesztési irányait kijelölő tervet. (Például kijelölhetik azt a fejlesztési irányt is, hogy 

az alumíniumkohó helyett egy alumínium-újrafeldolgozó üzemet építsenek fel. Ennek kö-
szönhetően az alumíniumipar nem tűnik el a környékről, viszont kisebb környezeti kockázati 
tényezőt jelent.)

Szükséges eszközök: csomagolópapír, A4-es lapok, filcek, tollak, tábla

Felhasznált irodalom 
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banyaszati-muzeum-gant-/27516060/ (2022. 02. 24.) 
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Mindszenty Andrea (2020): A magyarországi bauxitok kutatásának rövid története (1903–2020). 
Földtani Közlöny, 150. évf., 4. sz., 529–544. 

További online források
Balás Jenő Bányamúzeum és Földtani Park Gánt. https://bauxitfoldtanipark.hu/ (2022. 02. 24.)
Gánt Község Önkormányzata. https://www.gantfalu.hu (2022. 02. 24.)
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Hubertlaki-tó

A Bakonyban az erdő közepén rejtőzik egy tó Hubertlak közelében, amelyet a „bakonyi Gyil-
kos-tónak” is neveznek. A hivatalos nevét a közeli Hubertlakról kapta, de az erdélyi Gyilkos-tó 
után mindenki „bakonyi Gyilkos-tóként” emlegeti. Az erdélyi Gyilkos-tó 1837-ben keletkezett, és 
a Keleti-Kárpátokban, Hargita megyében, a Hagymás-hegységben található. A víz tükrét meg-
törő, kiálló facsonkok mind a két tónak különös, titokzatos hangulatot kölcsönöznek.

9. kép: Hubertlaki-tó (Bakonybéli Gyilkos-tó) (fotó: Dorota; forrás: Országalbum.hu)

A Hubertlaki-tó egy mesterségesen felduzzasztott tó, amelyet az 1900-as évek végén hoztak 
létre, és Eszterházy gróf vadászkastélyához tartozott. A tó eredetileg vaditatónak készült, hazai 
erdeinkben ilyen jellegű tóból több is található, és fontos szerepük van a vadon élő állatok nyári 
hőségben való vízpótlásában. A tó az 1980-as évek közepén patak felduzzasztásával nyerte 
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el a mai nagyságát. A felduzzasztással azonban a területen található égerligetet és fenyőket 
is elárasztották vízzel. Ezek a fafajták kedvelik ugyan az időszakos elöntéseket, de az állandó 
vízborításokat nem, mint ahogy azt a kiálló tuskókból is látjuk. A Hubertlaki-tó télen is csodás 
látványt nyújt.

Induljunk, és nézzük meg!

Autóval, busszal csak engedéllyel lehet áthaladni az erdei úton, amelyen Bakonykoppány tele-
pülést elhagyva Bakonybél felé félúton egy fatábla jelzi Ugodot és a Hubertlaki-tavat. A Geren-
ce-völgyi pihenőből indulva azonban gyalogosan is meg tudjuk közelíteni. Továbbá Bakonybélből 
az Odvaskő panziótól (Pápai utca) indulva a kék kereszt jelzése mentén közelíthetjük meg. 
Bakonybélből sétavonatozhatunk is a Bakonybél – Gerence-völgy – Hubertlak – „Gyilkos-tó” – 
Odvaskő-barlang útvonalon.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Észrevettem, megfigyeltem
Az alábbi játékban kétféle mondatkezdés közül választhatnak a tanulók. Az egyik: „Azt vettem 
észre, …”, a másik: „Azt figyeltem meg, …”. Bárki kezdheti a játékot, és a tanulók tetszőleges 
sorrendben folytathatják a mondatokat. A lényeg, hogy mindenki sorra kerüljön. Célszerű, ha 
a játékvezető kezd, mert ezzel példát is ad, és ösztönzi is a tanulókat. 

Szent Hubertusz története
Mi az eredete a szóbeszéd szerint Hubertlak elnevezésének? Keressük meg a lehetséges vá-
laszt! A feladat alkalmazható ráhangolásként, de reflexióként is.

A tanulók először önállóan gondolják végig, vajon mi lehet a története az elnevezésnek, majd 
páronként beszéljék meg, mire jutottak. A további munkához vegyék figyelembe egymás öt-
letét, cseréljék ki gondolataikat. Rögzítsék azokat a pontokat, amelyek nyomán elindíthatják 
a kutatást. Ha mindenki megismerte a történetet, akkor négyfős csoportokat alakítunk a párok-
ból. (Ez a szakasz segíti az ismeret elmélyítését, a kommunikációs és a kompromisszumkészsé-
get, megmutatja a többféle megközelítés fontosságát.)

Minden csoportnak más formában kell bemutatnia a kutatása eredményét:
• Készítsenek prezentációt Szent Hubertusz legendájáról egy vadászati tanácskozásra.
• Készítsenek pályázati anyagot egy rajzfilmstúdió felhívására. A rajzfilmstúdió Szent Huber-

tusz legendájából szeretne majd rajzfilmet készíteni.
• Készítsenek forgatókönyvet Szent Hubertusz életéből egy színjátszó fesztiválra.
• Készítsenek Szent Hubertusz életéből egy zenés művet.
• Mutassák be Szent Hubertusz életét versben megörökítve.

Szükséges eszközök: internet, csomagolópapír, A4-es lapok, filcek, tollak, tábla, interaktív tábla

Az erdő élete – kalandjáték a Hubertlaki-tó körül
A Hubertlaki-tó eredetileg vaditató volt. A vadgazdálkodás nagyon fontos a vadállomány 
egyensúlyának fenntartása érdekében. Az eredményes vadgazdálkodás feltétele azonban 
a folyamatos élőhelyvédelem, ezért az erdő és a benne élő vadak védelme kiemelten fontos 
feladat.
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Térkép segítségével, amelyet előzetesen elkészítünk, jelöljük be az akadálypálya állomásait. 
Készítsük el az egyes állomásokhoz szükséges eszközöket, feladatokat. Ezt követően indulhat-
nak a csapatok a nagy kalandra! Az állomások témái az erdő és a vadgazdálkodás. 

A kalandjáték feladatai:

1. Védett állatok
Soroljanak fel négy védett állatot, amely megtalálható Magyarország erdeiben, folyóinál vagy 
tavaiban! Ha tudnak olyat, amely a Hubertlaki-tónál is megtalálható, pluszpontot kapnak. (Pety-
tyes gőte, vidra, farkas, mókus, közönséges vízicickány, füleskuvik, kövi rák, keresztespók stb.)

A feladat könnyebb változata: a felsorolt védett állatok közül jelöljék be azokat, amelyek a tó 
környékén is megtalálhatók!

2. Az erdő
Válasszák ki a „Hogyan tudunk segíteni az erdőn?” lapon lévő kérdésre adott válaszokból a he-
lyeset (H)!

1. Fákat ültetünk. (H)
2. Nem törjük le a fák ágait. (H)
3. Csak a kijelölt helyen gyújtunk tüzet. (H)
4. A rovarokat befogjuk, és dobozban hazavisszük.
5. Ha meglátunk egy erdőlakót, hangos üdvrivalgással köszöntjük.
6.  Vigyázunk, hogy a kijelölt ösvényről ne térjünk le, nehogy egy élőhelyet  

megbolygassunk. (H)
7. Autóval közlekedünk a természetvédelmi területen.
8. Összegyűjtjük a letört ágakat.

A válaszokat követően mutassák be egy percben, hogyan tudunk segíteni az erdőn. A tanulók 
kreativitására bízzuk a bemutatás formáját.

3. Erdőgazdálkodás – vadgazdálkodás
Egy papírra két egymást metsző halmazt rajzolunk. A halmazok az erdőgazdálkodást és 
a vadgazdálkodást jelképezik, a metszet a közös jellemzőket tartalmazza. A témához kapcso-
lódva készítsünk fogalomkártyákat, amelyeket a tanulóknak el kell helyezni a halmazokban! 
A tanulók először dolgozzanak egyénileg, majd 3-4 fős csoportban osszák meg egymással az 
eredményeiket. A csoportok az egyéni feladatmegoldások, beszámolók alapján készítsék el 
a csoport által helyesnek ítélt halmazba sorolást. A kész ábrákat mutassák be a többieknek, és 
indokolják, miért oda helyezték őket.

Fogalomkártyák: 1. harmonizálás; 2. a vadállomány károsító hatása elleni fellépés; 3. a nagy-
vadlétszám nem kívánatos növekedésének megállítása; 4. a vadállomány genetikai változatos-
ságának megóvása; 5. a vadállomány élőhelyének megóvása; 6. erdőfelújítás; 7. védőkerítések 
építése; 8. védett madárfaj szaporodó-, költő-, táplálkozóhelye; 9. fakitermelés.

(Közös halmaz: 1., 5., 8; erdőgazdálkodás: 6., 9.; vadgazdálkodás: 2., 3., 4., 7.)

Szükséges eszközök: „Hogyan tudunk segíteni az erdőn?” térkép, feladatlap, fogalomkártyák, 
csomagolópapírra rajzolt halmazábra
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Milyen fák vesznek körül?
A tanulók gyűjtsenek kéregmintákat, de nem akárhogyan! A lap és a ceruza segítségével 
készítsenek nyomatokat, majd növényhatározó segítségével feliratozzák őket. Szervezze-
nek társaiknak kirándulásokat azokhoz a fákhoz, amelyekről a kéregmintákat vették, és 
mutassák be röviden a fákat.

Szükséges eszközök: fehér írólap, grafitceruza

A tavak világa – az állóvizek kialakulása
A gyerekek kapjanak képeket és leírásokat a tavak típusairól (keletkezésük szerint). Minden-
kinek vagy egy kép, vagy egy mondat jut. A feladat az, hogy keressék meg, melyik mondat 
melyik képhez tartozik. Ha megtalálták egymást a párok, írjanak néhány mondatot a képen 
szereplő tavak keletkezéséről, jellemzőiről. A tavakat ábrázoló képek legyenek feliratozva.

Javaslat a kép- és fogalompárokra:
• fogalom: morotvató (folyók elhalt ága) – kép: Szelidi-tó vagy Sóstó (folyó által alakított);
• fogalom: hegyomlással elgátolt tó – kép: Gyilkos-tó;
• fogalom: a hegy lába felé nyúló gleccser, morénagát mögött felduzzadt víz – kép: Garda-tó 

(Olaszország);
• fogalom: krátertó – kép: Szent Anna-tó;
• fogalom: szél fújta tó – kép: szegedi Fehér-tó;
• fogalom: mesterséges tó – kép: Hubertlaki-tó.

Szükséges eszközök: tavakat ábrázoló képek megnevezéssel együtt, fogalomkártyák, íróesz-
közök, lapok

A Hubertlaki-tó vízmintavizsgálata
Keressünk választ arra a kérdésre, hogy miért nem korhadtak a víz felszíne alatt lévő fák 
törzsei! (A víz alatti részek oxigén híján kevésbé vannak kitéve a lebontó gombáknak.)

Vizsgáljuk meg az élővízből vett vízminta alapvető fizikai és kémiai tulajdonságait! Ezután 
a vízminta élőlényeit mikroszkóppal nézzük meg! Pontosan jegyezzük fel, mikor volt a mintavé-
tel! A helyszínen elvégezhető a fizikai vizsgálat: színe, szaga, tisztasága, hőmérséklete, találha-
tók-e benne termelőszervezetek (pl. algák, hínár stb.).

A fizikai vizsgálatot, amelyet megfigyeléssel végeztünk, tovább folytatjuk, kiegészítve kémiai 
vizsgálattal is.

1. vizsgálat: Szűrjük le a hozott vízmintát, hogy megszabaduljunk a lebegő szennyeződések-
től! Állapítsuk meg a kémcsőben lévő víz pH-értékét lakmuszpapírral! A diákok tépjenek le egy 
kb. 8-9 cm-es lakmuszdarabot, és csipesszel lógassák bele a kémcsőbe, majd várjanak egy 
kicsit. Ha jól látszik az elszíneződés, akkor vegyék ki, és hasonlítsák össze a színt a pH-skálán 
lévő színnel.
2. vizsgálat: Vizsgáljuk meg a víz keménységét! (A víz keménységét a benne oldott kalcium- 
és magnéziumsók mennyisége adja.) Lógassák a vízmintába a tesztcsíkot (a skála végig érjen 
a vízbe!), várjanak, majd vegyék ki! Olvassák le a keménységi fokot a skáláról.
3. vizsgálat: A vízmintában található élőlényeket mikroszkóp segítségével vizsgálhatjuk. Csep-
pentővel vegyünk a még szűretlen vízmintából egy cseppet, helyezzük a tárgylemezre, majd 
tegyünk rá egy fedőlemezt! Ha szemmel látható többsejtű moszatot találunk a szűretlen mintá-
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ban, vagy a moszat fennakadt a szűrőpapíron, akkor tegyük a tárgylemezre, erre cseppentsünk 
egy csepp vizet, és ezután tegyük rá a fedőlemezt! Vizsgáljuk meg a tárgylemezre helyezett 
mintákat mikroszkóp alatt! Készítsünk rajzot arról, amit láttunk! 

Szükséges eszközök: vízmerő edények, üvegek, kémcsövek, lakmuszpapír, csipesz, mikrosz-
kóp, tárgylemez, fedőlemez, pipetta, vízkeménységmérő tesztcsík

Felhasznált irodalom
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Erdélyi-szigethegység

Az Erdélyi-szigethegység hegycsoportja a Kárpát-medence keleti részén terül el. Határai észa-
kon a Szamoshát és a Szilágyság dombvidéke, nyugaton az Alföld, délen és délkeleten a Maros 
völgye, keleten pedig az Erdélyi-medence. Legmagasabb csúcsa a Vigyázó (Vlegyásza) (1836 
m). Ennek a hegycsoportnak tagja a Bihar-hegység is. A hegységet geológiailag három részre 
lehet osztani. Az északi része andezitből és dácitból épül fel, a hegység középső része triász és 
jura mészkőből áll, a déli rész pedig többnyire kristályos palából.

10. kép: Víznyelők a Ponor-réten (fotó: Futó Ádám Jácint)

A Pádis-fennsík, az Erdélyi-szigethegység meghatározó hegytömbje a Bihari-havasokban ta-
lálható, amely a magyar–román határtól mindössze 100 km-re fekszik. A terület természeti 
értékeit az 1880-as évektől Tóbiás Miklós erdőmérnök és Czárán Gyula, az erdélyi turizmus 
úttörője tárta fel. A fennsík Erdély egyik legkülönlegesebb karsztvidéke, mivel ezen a mindösz-
sze 36 km2-nyi területen – amely magában foglalja a Pádis-fennsík és a Csodavár által beha-
tárolt medencét – a karsztjelenségek valamennyi formája megtalálható. Itt található az Eszki-
mó-jégbarlang is, amely a Glavoi-rétről a sárga pont jelzésű Galbina körúton haladva érhető el.  
Az Eszkimó-jégbarlang olyan célpont, mely lehetőséget ad speciális barlangi jelenségek tanul-
mányozására. A hideg, téli, fagyos levegő a légmozgás hiánya miatt megreked a barlangban, és 
egész évben különböző jégalakzatokat őriz meg számunkra. Egy hatalmas jégtömb is látható 
itt, amely a terem központi részét foglalja el, de találhatóak itt még jégkúpok (Eszkimó, Eszki-
móné) és jégfolyások (Megfagyott vízesés, Nagy jégzuhatag) is. 

Az Eszkimó-jégbarlangtól tovább haladva eljuthatunk a Fekete-tóhoz. Ha átmegyünk a tó 
melletti erdőn, egy zsomboly szájához érünk. Itt egy újabb jégbarlang, a Bársza első bejáratát 
találjuk, a főbejárat 30 méterrel arrébb van. A barlangba egy lejtős, jeges út vezet egészen 
a nagy teremig, innen több mellékág is indul, azonban a barlang csak 200 méteres hosszúságon 
látogatható. 
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A Pádis-fennsíkon található a Ponor-rét is. Itt az előbukkanó, feltörő vizek csodálatosabbnál 
csodálatosabb látványa tárul elénk. A rét szélén a Kék-Magurából érkező vizek törnek fel, majd 
240 méter hosszú meanderben (folyókanyarulatban), több víznyelőn keresztül tűnnek el.

Később a Ponor-patakkal együtt a Csodavárnál bújnak elő, amely egy részben beszakadt 
barlangrendszerből áll. A sziklakatlanban található Csodavárat 100–200 méter magas sziklafa-
lak határolják, amelyek már önmagukban is lélegzetelállítóak, és ezt még tetézi, hogy itt gyűlik 
össze a vidék vizeinek jelentős hányada is. Ezen a varázslatos tájon számtalan cseppkőbar-
langra, jégbarlangra, víznyelőre, mészkőszurdokra, zsombolyra és bővizű forrásra lelhetünk. Itt 
érzékelhetjük igazán, hogy tűnik el a víz a karszthegységekben.

Magyarországról a fennsíkra utazva érdemes útba ejteni néhány történeti és természeti lát-
nivalót is, úgymint Nagyszalontát, a Szalontai-síkot, Nagyváradon a püspöki kastélyt, illetve 
palotát, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös közelében Belényestől északnyugatra fekvő tele-
pülést, Pontoskőt és dombjait, a Belényesi-medencét és a várasfenesi Bélavára romjait.

Induljunk, és nézzük meg!

A Pádis-fennsík Magyarország felől a legegyszerűbben Nagyváradon keresztül közelíthető meg 
az E79-es úton a Nagyvárad (Oradea) – Belényes (Beiuş) – Vasaskőfalva (Pietroasa) útvonalon. 
Nagyváradtól Belényes 70 km-re, Belényestől Vasaskőfalván keresztül pedig Pádis 22 km-re 
található. Így Nagyváradtól kevesebb mint 100 km-re elérhető az Erdélyi-szigethegység köz-
pontja.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Online felület tervezése – szakértői játék
A szakértői játék során a tanulók együtt töltött intenzív munkával, saját élményeken keresztül 
szerezhetnek ismereteket. 

A tanulók tervezzenek olyan ismeretterjesztő, online felületet, amelyen keresztül jól bemu-
tathatók az Erdélyi-szigethegység által kínált természeti jelenségek, kialakulásuk folyamata és 
működésük. A felület tartalmazzon interaktív játékokat is azok mintájára, amelyekkel már ta-
lálkoztak, például kirakók, feleletválasztók stb. Ilyen felület például az Edubase vagy a Quizlet.
Tanári narráció a játék megkezdéséhez: Egy informatikai fejlesztő cég munkatársai vagyunk, 
akik interaktív számítógépes játékokat és felhasználói felületeket fejlesztenek. Felkértek ben-
nünket, hogy fejlesszünk az Erdélyi-szigethegységben található érdekesebbnél érdekesebb ter-
mészeti jelenségeket interaktív módon bemutató online felületet és játékokat. Ennek megalko-
tása nagyszerű lehetőség és egyben nagy kihívás is. Ezen a területen mi vagyunk a legjobbak! 
Nálunk ugyanis vannak geológiához, földrajztudományhoz értő szakemberek is. Hamarosan 
előkészítő megbeszélést tartunk. Addig mindenki nézzen utána a következő témáknak: 

• karsztjelenségek;
• a jégbarlangok kialakulása;
• a barlangrendszerek kialakulása;
• a kőzetek kialakulása, változása;
• a víznyelők működése.
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A munka során a feladat a felület terveinek és a játékok működésének, formájának leírása, 
hangaláfestések, hangalámondások elkészítése. A tevékenység akár egy hónapon keresztül is 
folyhat.

Szükséges eszközök: internet, laptop

Ismeretmorzsák
Minden tanuló kapjon egy cédulát egy állítással az elsajátítandó ismeretanyagból (Erdélyi-szi-
gethegység). A tanulók kapnak két percet, hogy memorizálják a saját cédulájukon olvasható 
állítást. A két perc leteltével el kell tenni a cédulákat. A tanulók feladata, hogy adott idő alatt 
minél több társukkal találkozzanak. A két fél minden találkozás alkalmával átadja egymásnak 
a memorizált információkat. A tanulók a kapott értesüléseket igyekezzenek megjegyezni, eh-
hez már szabad jegyzetelni is, azonban a saját cédulájukat továbbra sem vehetik elő. A cél az, 
hogy a tanulók adott idő alatt minél több információt gyűjtsenek össze és jegyezzenek meg 
a témában. 

A módszert a tanulók ismereteinek bővítésére, elmélyítésére és rögzítésére is használhatjuk. 

Szükséges eszközök: cédulák, amelyeken tények és állítások vannak, jegyzetfüzet, írószer

A víznyelők működése – kísérlet
Tavasszal, illetve sok csapadék esetén a víznyelők nem képesek elvezetni a keletkezett víz-
mennyiséget, ezért időszakosan a Ponor-rét is tóvá alakul. Vajon mi történik ilyenkor? Mikor for-
dulhat elő ez a természetben? Ezekre a kérdésekre ad válaszokat a következő egyszerű kísérlet.

Egy tölcsérbe – amely elég öblös és nem túlzottan nagy a kiömlőnyílása – tegyünk kisebb 
és nagyobb méretű köveket! Először lassan töltsünk a tölcsérbe vizet, és nézzük meg, meny-
nyire ereszti át! A következő kancsó vízzel kísérletezzünk tovább! Mi történik, meddig képes 
a rögtönzött víznyelőnk elnyelni a vizet? A megfigyelések magyarázatot adnak a felvetett 
kérdésekre.

Szükséges eszközök: csoportonként: tölcsér, kancsó, két-három marék helyben gyűjtött kő

A kitáguló és összehúzódó levegő – kísérlet
A jégbarlang kialakulásának megértéséhez az egyik kulcs a kitáguló és összehúzódó levegő 
viselkedésének megismerése.

A forró levegő kitágulásának bemutatásához hűtsünk le egy üvegpalackot hideg vízzel! 
Húzzunk rá a lehűtött üvegpalack szájára egy léggömböt! Állítsuk egy edénybe, ezt követően 
kezdjük el melegíteni! A melegítéshez használhatunk túrafőzőt, Bunsen-égőt vagy akár gyer-
tyákat is. A léggömb melegítés hatására lassan felfújódik, ha leáll a melegítés, akkor pedig 
elernyed.

A hideg levegő összehúzódását jól szemléltethetjük, ha úgy melegítünk vizet túrafőzővel 
egy fémedényben, hogy ne jusson el a forrásig. Töltsük meg az üveget félig ezzel a meleg vízzel, 
zárjuk le, és hagyjuk állni egy percig! Miután az üveg anyaga átmelegedett, öntsük ki a vizet, és 
az üveg száját egy-két másodpercig hagyjuk nyitva! Ezt követően tegyünk fel egy kicsit felfújt 
léggömböt a palack szájára, így lezárva a rendszert! Hagyjuk egy kicsit állni! Megfigyelhetjük, 
hogy ahogy a palackban levő levegő elkezd hűlni, elkezdi magába szívni a léggömböt.



40

Miért történik mindez? A lehűlő levegő összehúzódott, a palackban lévő anyag mennyisége 
azonban nem változott. Viszont ugyanaz az anyagmennyiség kisebb térben fért el, azaz nőtt 
a sűrűsége. Ugyanez történt, csak fordítva, a forró levegő kitágulásakor is. 

Szükséges eszközök: túrafőző, fémedény, 2 db vastag falú üvegedény, széles szájú palack, lufik 
(több, hogy lehessen próbálkozni), több liter víz, edény, amivel vizet töltünk

Téli mikroklíma – kísérlet
A talajba ássunk egy nagyjából 40×40×40 centiméter nagyságú gödröt, és egy kis tálcán te-
gyünk bele 5-6 jégakkut! Keressünk egy olyan helyet, ahol nem süt a nap, és nincs légmozgás! 
Ha terepasztalon dolgozunk, vagy műanyag ládát használunk, azt is tegyük olyan helyre, ahol 
nem éri a nap! A gödröt, benne a jégakkukkal, lehetőleg fedjük le! A jégakkuk olvadásával, 
mivel lehűtik a levegőt, és a nyílásban nincs légmozgás, téli mikroklímát tudunk létre hozni. 
Ugyanis a téli mikroklímát a nagyobb tömegű hideg levegő és a légmozgás hiánya együttesen 
eredményezi.

Szükséges eszközök: ásó és hőmérő, hideg jégakkuk csoportonként

Hogyan keletkeznek a barlangok? – kísérlet
A természetben lezajló kémiai és fizikai reakciók eredményei a mészkőhegységekben megbúvó 
barlangok, barlangrendszerek.

A kirándulás alkalmával gyűjtsünk mészkődarabokat. Onnan fogjuk tudni, hogy a gyűjtőzacs-
kónkba csak mészkövet tettünk, ha pipettával rácsepegtetünk egy adag ecetsavat. A mészkő 
felhabzik, a többi kőzet nem [CaCO3 + 2CH3(COOH) = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2]. A mészkő 
és az ecetsav reakciójából többek között víz és szén-dioxid szabadul fel, ez az oka a pezsgés-
nek. A természetben is létrejön ez a folyamat, csak az ecetsav helyett a talajban lévő levegő 
szén-dioxidja és víz lép kölcsönhatásba a mészkővel [CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2]. A kí-
sérletet 2–4 fős csoportokban ajánlott elvégezni.

Szükséges eszközök: csoportonként egy kis darab mészkő, egy pipetta, 1 dl 20%-os ételecet, 
ecettartó edény, tálca
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Kaptárkövek 

A kaptárköveket az ún. „jeles kövek” jelenségcsoportba soroljuk. A magyarországi kaptárköve-
ket 2014. november 4-től természeti emlékként védetté nyilvánították.

A kaptárkövek leggazdagabb előfordulásának helye Eger környékén és a Bükkalján található. 
A kaptárkövek kúp alakú kőtornyok, amelyeknek oldalaiban faragott fülkék és egyéb mélyedé-
sek láthatóak. Több elnevezésük is van, Eger környékén vakablakos köveknek, máshol köpüs-
köveknek, Ördögtoronynak, Nagy-Bábaszéknek, Nyergesnek, Hegyes-kőnek, Kecske-kőnek, 
Ablakos-kőnek, Királyszékének, Kősárkánynak mondják (Baráz 2018). A „kaptárkő” elnevezést, 
amely a legismertebb, a szomolyai lakosoktól kapták, az itt látható fülkék átlagosan 60 cm ma-
gasak, 30 cm szélesek és 25-30 cm mélyek.

A kaptárkövek a természet és az ember alkotta látványosságok egyikét alkotják, így a ter-
mészeti látványon túl régészeti, néprajzi, történeti értéket is képviselnek. Keletkezésük a mai 
napig nem tisztázott, megoszlanak a kutatások eredményei, de a szájhagyomány útján terjedő, 
eredetükre utaló elképzelések is a kultikus eredet és a gazdasági rendeltetés közt. Az egyik 
elmélet az egri Bartalos Gyulától származik, aki neves történész, régész és pap volt. Szerinte 
a kaptárkövek síremlékek voltak, s a fülkékbe az elhunytak hamvait tették. Egy másik feltétele-
zés szerint a kaptárkövek fülkéi a középkorból erednek, és az erdei sziklaméhészetre vezethetők 
vissza, a méhészek szerint azonban a keskeny és sekély, előrebukó fülkék miatt a méhtartás 
kizárható. Vannak olyan elbeszélések, amelyek a köveket a honfoglaláskor a magyarsághoz 
csatlakozó kabarokhoz vagy a Balkán-félszigetről idemenekült trák-illír népcsoporthoz, az agriá-
nokhoz is kötik. Éppen ezért nemcsak csodás látványában izgalmas a jelenség, hanem eredetét 
tekintve is.

11. kép: Kaptárkövek (forrás: Shutterstock)
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Induljunk, és nézzük meg!

Szomolya község határában négy lelőhely található, összesen 13 kaptárkő, amelyeken összesen 
132 fülke helyezkedik el. A 13-ból az egyiken 48 fülkét lehet összeszámolni. Hogy mindezt meg-
csodáljuk, a Vén-hegy délnyugati oldalát kell elérnünk. A falu központjától jól jelzett turistaúton 
vagy akár autóval is meg lehet közelíteni a 2019-ben átadott Kaptárkő tanösvényt. A tanösvény 
hossza 4 km, kényelmesen 2 óra alatt lehet megtenni az utat. A parkolóból elindulva jobbra 
murvás út vezet fel a tanösvény kezdetéig, amelyen haladva fémlépcsőkön biztonságosan meg-
közelíthetők a kaptárkövek.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Asszociációs játék
A kirándulás előkészítéséhez, utazás közben ráhangolásként alkalmazható. A megadott szó: 
„kaptárkő”. Mi jut eszedbe róla? Ebben a játékban a tanulók szabadon fűzhetnek képzettársítást 
a megadott szóhoz.

Útlevél a Kaptárkövekhez
Amíg felérünk a csodás útvonalon a Kaptárkövekhez, a tanulók egyénileg vagy kisebb cso-
portokban (maximum 3 fő) végezzék el az „Útlevél a kaptárkövekhez” megfigyelőlapon leírt 
tevékenységeket, illetve rögzítsék a megfigyeléseiket. (A túra végén a tanulók örökös útle-
velet kaphatnak, amelynek formája szabadon megválasztható.) 

Az „Útlevél a kaptárkövekhez” megfigyelőlap feladatai:
• Fotózd le a kiindulási helyet!
• Jegyezd fel, hogy mi a legjellemzőbb megfigyelhető pontja a kiindulási helynek, amely segít 

a visszatéréskor!
• Számold meg, hány kirándulóval találkoztál! Csak azokat számold, akik szembejöttek veled! 

Mire következtetsz ebből?
• Írd le a nevét azoknak a növényeknek, amelyeket felismertél útközben (lehetnek fák, alj-

növényzetek, bokrok stb.)!
• Fotózd le azt a növényt, amelyet útközben láttál, de nem tudtad megnevezni, és a legjob-

ban felkeltette az érdeklődésedet!
• A tanösvény melyik állomása tetszett a legjobban? Írd le a számát! Visszaérkezéskor mondd 

el, hogy miért azt választottad!
• Készíts fotót arról a kaptárkőről, amelyik szerinted a legszebb volt!

Az útközben fotózott növényeket, kaptárköveket ábrázoló képekből később az iskolában kiállí-
tást lehet rendezni, továbbá az iskolai úti beszámoló előadás részei is lehetnek. Az előadásra 
érdemes meghívni a szülőket és az iskola osztályait, évfolyamait is.

Szükséges eszközök: csoportonként vagy tanulónként nyomtatott feladatok, a tetszőlegesen 
elkészített örökös útlevél



43

Ásványok vizsgálata – kísérlet
A kőzetek keletkezésük szerint három nagy csoportba sorolhatók, úgymint magmás, üledékes 
és átalakult kőzetek. A kőzetburokban azonban közel 4000 ásványi anyagot különböztethetünk 
meg. Ezek közül kb. 200 kőzetalkotó ásvány. 

Az ásványok határozott kémiai összetételű, szilárd, egynemű, szervetlen eredetű anyagok, 
melyek kémiai képlettel leírhatók, és sajátos kristályszerkezet jellemző rájuk.

Az út során gyűjthető ásványok, kőzetek és tulajdonságaik:
• magnetopirit: magmás érctelepek gyakori ásványa, színe bronzbarna, fémes fényű, karca 

sötétszürke vagy fekete;
• dácittufa: vulkáni törmelékes kőzet, rózsaszín-vörös, fekete a színe;
• riolittufa: vulkáni törmelékes kőzet, színe fehér, limonitos (sárga-barna) vagy hematitos 

(vörös);
• mészkő: üledékes, fehér, sárga, szürke, vörös színű;
• dolomit: vegyi üledékes, finom, cukorszövetű, szürke színű.

Milyen tulajdonságaik vannak a gyűjtött ásványoknak? 

Figyeljük meg az alábbiakat:
• a gyűjtött ásványok színe – a fény felé emelve;
• átlátszóság – egy ceruzát, tollat az ásványok mögé helyezve;
• keménység karcoláspróbával – hagynak-e nyomot pl. üveglapon, és ha igen, milyen színűt!

Vizsgáljuk meg a fizikai tulajdonságaikat:
• keménység – kézzel letörhető-e, könnyű-e belekarcolni, stb.;
• mágnesesség – ha mágnest helyezünk fölé, reagál-e!

Vizsgáljuk meg a kémiai tulajdonságaikat:
• pipettával, 10%-os sósav cseppentésével a gyűjtött ásványokra! Figyeljük meg egyenként 

a reakciót! (Hideg sósavban pezseg a kalcit, a mészkő, a lösz és az agyag. Melegített sósav-
ban pezsgéssel oldódik a dolomit.) A kísérlet során fokozottan figyeljünk egymásra! 

Szükséges eszközök: üveglap, tű, kés, cseppentős üveg, kézi nagyító, ceruza, mágnes, a kap-
tárkövek meglátogatása során gyűjtött ásványok, sósav vagy ecet

Élet a kaptárkövekben? – Szakértői játék
A szakértői játékban a tanórán tanultak és a kirándulás alkalmával tapasztalt ismeretek mozgó-
sítása az elsődleges. Lényeges eleme a játéknak, hogy a tanulók a játék során terveket készíte-
nek, kutatásokat végeznek az adott téma alapos bemutatásához. A résztvevőknek együtt kell 
működniük, elemezniük kell, megoldásokat kell találniuk, egyeztetniük szükséges az elgondolá-
saikat, és adott esetben kompromisszumot kell kötniük.
Kiinduló kérdések: A természet vagy az ember alkotta a kaptárköveket? Ha ember alkotta őket, 
milyen kihívásokkal kellett szembenéznie? Ha a természet, akkor a kaptárköveket létrehozó 
természeti erők kihatással voltak-e az emberekre?

Ügyeljünk a következőkre:
• A tevékenység maradjon végig feladatközpontú.
• Minden gondolatukat rögzítsék papíron (levelek, képek, rajzok, újság stb.).
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• A feladatmegoldás kapcsolódjon a tananyaghoz (történelem, művészettörténet, fizika, ké-
mia, biológia, földrajz, nyelvek stb.) és a gyerekek közvetlen tapasztalataihoz.

A feladatot bevezető tanári narráció: Konferencián vagytok, ahol különböző szakterületek neves 
képviselőivel találkoztok. A konferencia témája az eddig ki nem derített természeti jelensé-
gek vagy esetleges emberi beavatkozások kapcsolata. A szünetben megkeresnek benneteket 
mint az egyik nagy, kutatással foglakozó kutatóintézet munkatársait, hogy dolgozzatok együtt 
a kaptárkövek máig felderítetlen eredetének témájában. Néhány még megválaszolatlan kérdés: 
Hogyan alakultak ki a fülkék, vagy hogyan alakították ki őket? Mikor alakultak ki? Milyen kihí-
vásokkal kellett szembenézni abban az időszakban, amikor keletkeztek? A felkérést örömmel 
fogadjátok, mert már ti is foglalkoztatok a témával. Azonban az idő rövid, mert a következő 
tanácskozáson be kell mutatni a részeredményeket. Ezért szakértői munkacsoportokat kell lét-
rehozni, amelyek egy-egy probléma vizsgálatát és modellezését végzik. 

A felvezetést követően a tanulók javaslatai alapján kerüljenek kialakításra a szakértői csopor-
tok, illetve azok munkaformái.

Szükséges eszközök: internet, szakcikkek, írószer, papírlapok

Felhasznált irodalom 

Baráz Csaba (2005): A bükkaljai kaptárkövek felszínalaktani vizsgálata és a kaptárfülkék korá-
nak meghatározása. In: Dobos Anna – Ilyés Zoltán (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek 
védelme. A 2002. október 4–5-én az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke szervezé-
sében megrendezett Geomorfológus Találkozó előadásai. Eger: Eszterházy Károly Főiskola 
Földrajz Tanszék – Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék, 203–215.

Baráz Csaba (2018): Kaptárkő-tár. A bükkalja geoturisztikai atlasza. Eger: Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság.

Dr. Kiss Gábor (szerk.) (2011): Szakrális kőemlékeink. Budapest: Vidékfejlesztési Minisztérium 
Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága.

NagyJ (2019): A misztikus Bükkaljai kaptárkövek. https://elmenyturak.blog.hu/2019/05/12/a_
misztikus_bukkaljai_kaptarkovek (2022. 03. 03)

Saád Andor (1972): Adatok a kaptárkövek eredetének, korának és rendeltetésének meghatá-
rozásához. In: Zádor Tibor (szerk.): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XI. Miskolc: Herman 
Ottó Múzeum, 105–121.

További online források
Kaptárkő Egyesület. https://www.kaptarko.hu (2022. 02. 21.)



45

Kazári riolittufa (kazári badland)

A Mátrától északra fekszik Kazár község, amelynek a határában található egy különleges kép-
ződmény, a kazári riolittufa (kazári badland). A látnivaló egyedülállónak számít, hasonló kép-
ződményeket legközelebb Európán kívül, a törökországi Kappadókiában találunk. A badland egy 
földrajztudományi szakkifejezés, jelentése ’rossz föld’, de nevezik ördögszántásnak is. Eredeti-
leg azokat a száraz és félszáraz vidékeken fekvő felszínformákat nevezték így, amelyek a puha 
kőzetanyag (homok, agyag), a növény- és talajtakaró szinte teljes hiánya miatt igen erősen ki 
voltak téve a szél eróziós tevékenységének.

A kazári badland kőzetanyaga a riolittufa, amely mintegy 20 millió éve, a miocén korban, 
nagy valószínűséggel a Mátra vulkáni kitörései során került a felszínre. A miocén korban a Kár-
pát–Pannon térségben igen aktív vulkáni tevékenység zajlott, számos vulkán működött ezen 
a területen. A több szakaszban zajló vulkanizmus során magas szilícium-dioxid-tartalmú, úgy-
nevezett savanyú magmák jöttek a felszínre. A vulkáni tevékenység a magma nagy mennyiségű 
illóanyag- és víztartalma miatt robbanásos (explóziós) kitörések formájában nyilvánult meg. 
A kitörések nyomán vulkáni hamu és hamuárüledék is keletkezett. Mindezek során egy 40–60 
méteres átlagos vastagságú riolittufa-képződmény jött létre szerte a mai Északi-középhegység 
területén. 

A kőzetanyag vegyes összetételű és különböző szemszerkezetű, a portól a nagyobb rögökig 
minden méretet megtalálunk benne. A riolittufa puha kőzet, ezért jól alakítható. A képződmény-
ben látható barázdákat és mély árkokat a víz eróziós munkája hozta létre, és formálja mind 
a mai napig. A lefolyó víz először keskeny, hosszan elnyúló barázdákat alakít ki, majd az idő 
előrehaladtával ezek több méter mély eróziós árkokká fejlődnek, melyek sokszor bonyolult szer-
kezetben elágaznak. A fővölgyek létrejöttét követően a lefolyó csapadékvíz oldallejtőiken is el-
kezdi kialakítani a barázdákat, mintegy merőlegesen a fővölgyekre, így kiterjedt völgyrendszer 
alakul ki. Az eróziós csatornák mélységét és vonalvezetését a kőzet minősége is befolyásolja, 
számtalan helyen lehet látni, hogy a barázdák és völgyek nem egyenesen futnak, ami azt jelzi, 
hogy a kőzet ellenállóbb, és eltéríti a lefolyó csapadékvíz irányát. Előfordul, hogy két a lejtőn 
hátravágódó völgy találkozik, ilyenkor az általuk közrefogott térszínt minden oldalról tovább 
pusztítja az erózió, de a víz által kevésbé érintett térszínek több méter magasra kiemelked-
hetnek, cukorsüveg alakú tufakúpokat, tufapiramisokat hozva létre. Mindebből látható, hogy 
mennyire változatos a formakincs.

Vitatott, hogy a képződményről természetes folyamatok eredményeként tűnt-e el a talajtaka-
ró, vagy az erdőirtások következményeként. 

A riolittufa értékes nyersanyag, őrleményét a mezőgazdaságban talajjavításra használják. 
Mivel könnyen faragható, akár fűrésszel is darabolható, építőanyagnak is használták. Puhasága 
miatt kevésbé időtálló.

 

Induljunk, és nézzük meg!

A képződmény Kazár keleti szélén található. Ha kocsival érkezünk, a Béla út végétől indulhatunk 
el a riolittufa felé. Kb. 2 kilométert kell mennünk a piros kereszt jelzésű úton, hogy elérjük az 
eróziós területet. Visszafelé mehetünk egy szép, nádassal szegélyezett patakvölgyben is, de 
akár tovább is haladhatunk a piros kereszt jelzésen, és a piros jelzésbe torkollva a Béke utcánál 
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érjük el újra a falut. Nedves időben fokozott óvatossággal járkáljunk a képződményen, hiszen 
a kőzetanyag laza szerkezetű, könnyen csúszóssá válik.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Mi jut eszedbe? 
Mi jut eszedbe a „riolittufa” és az „ördögszántás” szavakról? Hogyan keletkezhetett a kazári 
badland? Mi alakíthatta ki a formákat? Mi szabdalhatta föl a kőzettestet?

Mielőtt helyszíni látogatást tennénk, képeket vagy videót lehet vetíteni a képződményről. 
Videómegosztó oldalakon számtalan olyan néhány perces felvétel elérhető, amelyben nincs 
magyarázó szöveg a keletkezéséről, ellenben a képek látványosan mutatják be a badlandet. 
A tanulók mozgassák meg a fantáziájukat a felvételek alapján. Írjanak narrációt a képekhez.

Szükséges eszközök: internet, képek, íróeszköz, füzet

12. kép: Kazár – riolittufa feltárás az egyik völgyből nézve (fotó: Dr. Telbisz Tamás)

Te tudod?
Egy kivágott körbe egy miltonkapocs segítségével illesszünk egy nyilat! A kört osszuk cikkekre, 
s mindegyikbe írjunk egy kérdőszót (pl. mi?, mikor?, hogyan?, miből?, miért?)!

A játék során pörgessük meg a nyilat, és azzal a kérdőszóval tegyünk fel kérdést, amelyre 
a nyíl mutat! A témakör lehet a kazári riolittufa keletkezése, de lehet például a badland, a vul-
kánosság, az erózió stb. Játszhatunk nagy csoportban vagy akár párban is. Párban az egyik 
résztvevő kérdez, a másik válaszol, majd cserélnek. Kis csoportban forgóban is lehet játszani.

Szükséges eszközök: kartonlap, olló, miltonkapocs, színes íróeszközök
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Kérdés és válasz 
Készítsünk kategóriák szerinti csoportosítást (pl. keletkezés, megközelítés, jellemzők, felhasz-
nálás stb.), és minden kategóriához írjunk kérdéseket! A játék során a résztvevők csoportokba 
rendeződnek. A csoportok egymás után választanak kategóriát. A kategórián belül kihúzott 
kérdés megválaszolására 15 másodperc van. Ha a csoport tagjai tudják a választ, pontot kap-
nak, és a további kérdésekre is válaszolhatnak, ha nem, akkor a 15 másodperc leteltét követően 
a többi csoport közül a gyorsabbnak van lehetősége válaszolni, és ők folytatják a válaszadást. 
Az a csoport nyer, amelyik a legtöbb pontot szerzi. 

Szükséges eszközök: lapok, olló, színes íróeszközök vagy interaktív tábla, internet
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A Káposztafalvi-karszt és a Szepesség kincsei

A Szlovák Paradicsom (Slovenský raj) vagy régebbi nevén Káposztafalvi-karszt a Felvidék egyik 
leglátogatottabb túracélpontja a Gömör–Szepesi-érchegységben (Szlovák-érchegység). Nyu-
gatról az Alacsony-Tátra, északról a Hernád-medence, keletről a Hernád folyó völgye határolja. 
A terület természeti és földrajzi értékeit elsőként az 1873-ban Ótátrafüreden (Starý Smokovec) 
alakult Magyarországi Kárpát Egyesület ismerte fel, amely a világ hetedik turistaegyesülete volt. 
Ők kezdték meg a területen a turistautak kiépítését. A dél felé ágazó Kis-Sólyom-völgyet Róth 
Márton és társai tárták fel 1889-ben – az első fotókat is ők készítették róla. 

A Káposztafalvi-karsztot magában foglaló Sztracenai-hegység területe a harmadidőszakban 
(67–2,4 millió évvel ezelőtt) emelkedni kezdett. A környék folyói a kiemelkedő területen teraszo-
kat, völgyeket alakítottak ki. A Hernád és mellékfolyói (Lesnica, Nagy-Fehér-víz, Fehér-patak) 
az ellenálló kőzetekben szűk szorosokat vájtak. Így keletkezett a jellegzetes terület patakjaival, 
vízeséseivel, kaszkádjaival. A terület geológiai és biológiai értékeinek jobb védelmére 1988-ban 
nemzeti park alakult. A területén nyolc szurdokvölgy járható be, amelyeken az 1930-ban leál-
lított fakitermelésnek köszönhetően vadregényes táj fogad bennünket. A mintegy 300 kilomé-
ternyi túraútból 100 kilométer szakadékos, hegyvidéki területen halad át. A karszt területén 84 
méternyi vashíd, 356 méternyi vaslétra, 687 méternyi vaslánc, 1047 méternyi fadorong létra 
található.

A területet bejárva nagyon sokféle növény- és állatfajjal találkozhatunk. Felfedezhetők 
a víz esések mögött fészkelő vízirigók, hegyi billegetők, illetve a repülő drágakőnek számító 
jégmadarak is. Az itt megtalálható állatfajok mintegy felét a lepkék teszik ki (jelenleg 2162 
fajt tartanak nyilván), de nagy számban fordul elő a területen vaddisznó, őz, róka és nyúl is. 
Az előforduló állatfajok közül 160 védett, közülük fokozottan védett például a kőszáli sas és  
az európai vidra. A veszélyeztetett fajok közé tartozik még a békászó sas, a siketfajd és 
a tarajos gőte. Különlegességnek számít az 1963-ban telepített alpesi zerge. A barlang-
rendszerekben pedig számos denevérfaj él, amelyek közül a veszélyeztetettek közé tartozik 
a bajuszos és a horgasszőrű denevér. 

A növényvilág gazdagságát mutatja a mintegy 1000 különböző fajtájú magasabb rendű nö-
vény, 120-féle moha, 300-féle gomba, 80-féle zuzmó található a területen. A nemzeti parkot 
szinte teljes egészében (92%) erdő borítja, túlsúlyban vannak benne a jegenyefélék, de meg-
találhatók benne a bükk-, a luc- és a juharfélék is. A meredek mészkőszirteken fennmaradtak 
még a különböző borókafajok. A Hernád-áttörésben és a szurdokvölgyekben helyenként a ti-
szafa is fellelhető. A napos mészkődombokon rátalálhatunk a melegkedvelő fajokra is, köztük 
a Káposztafalvi-karszt jelképére, a szlovák kökörcsinre, továbbá a magyar nősziromra, amely 
a veszélyeztett fajok listájára is felkerült a szibériai hamuvirággal és a henye boroszlánnal 
együtt. 

A környék nagyon sok további természeti és épített látnivalóban bővelkedik. Ilyen a Ká-
posztafalvi-karszt mellett található Dobsinai-jégbarlang, amely hosszúságával és mélységével 
a legnagyobb jégbarlangok közé tartozik Európában, és 2000 óta a világ természetvédelmi 
örökségének része. A barlang 1232 méter hosszú és 112 méter mély, bejárata 971 méter 
tengerszint feletti magasságon található. A felgyülemlett jég vastagsága néhol a 25 métert 
is meghaladja. A barlang alacsony részein nyáron sem emelkedik fagypont fölé a levegő hő-
mérséklete. A jeges terület átlaghőmérséklete: –3,9 és –0,2 °C, a jégmentes területé: 0,8 és 
3,5 °C között van.
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Érdemes felkeresni a Szapolyai család gótikus kápolnáját és temetkezési helyét Csütörtökhe-
lyen, a Mikszáth regényéből ismert „fekete várost”, Lőcsét hiánytalanul megmaradt városfalával 
és reneszánsz emlékeivel vagy a tőle mindössze 15 kilométerre fekvő, román stílusú szepesi 
várat, amely a világörökség része, és amelynek falai között született Szapolyai János magyar 
király. 

Induljunk, és nézzük meg!

A vadregényes vidéken nyolc szurdok járható be. Biztonsági és haladási sebességi okokból 
mindegyik egyirányú, vannak turistautak, amelyek felfelé vezetnek, míg mások vissza a par-
kolóba, erre figyeljünk a túra tervezésénél! A szlovák turistatérképek többsége a túra megté-
teléhez szükséges időt is jelzi az adott út szakasza mellett. A legtöbb túrát a két megközelítési 
pont, Erdőalja (Podlesok) és Csingó (Čingov) valamelyikéről tudjuk kezdeni. Az autósoknak nagy 
fizetős parkoló áll rendelkezésre.

Hernád-áttörés – Kolostor-szakadék – Tamásfalvi kilátó
A túra belépődíjas, és Erdőaljától a kék sáv jelzésen (2819) halad keleti irányba a Hernád-kapun 
keresztül. Elmehetünk a Kolostor-szurdokig, és visszatérhetünk Erdőaljára a zöld sáv jelzésen 
(5765, majd 5726). Ebben az esetben 3 óra alatt érjük el a célt. A Kolostor-szurdoktól a kék sáv 
jelzésen (2819) továbbhaladva elmehetünk a Tamásfalvi kilátóig (Letanovský mlyn). A kilátótól 
a kék sáv (2829), majd a piros sáv (0911) jelzésen haladhatunk tovább, amely útvonalon vissza-
érkezünk a parkolóba. Ebben az esetben 3 óra 20 perc lesz a túra. Eltévedni nem nagyon lehet, 
de ne térjünk le a jelzett útról!

Száraz-Fehér-völgy (Suchá Belá)
A túra szintén belépődíjas. Az útvonal láncok, fadorong létrahidak, fémlétrák és fémtálcák se-
gítségével járható be. A körtúra Erdőaljáról (Podlesok) indul, és a zöld sáv (5725) jelzésen, déli 
irányba halad. Ennek a szakasznak a teljesítése 2 órát vesz igénybe. Az út végének számító pi-
henőtől érdemes a sárga sáv (8890), majd a piros sáv (0911) jelzésen visszatérnünk Erdőaljára. 
Az ösvény néhány szakaszáról még a Magas-Tátra is látszik. A túra a kiindulási helyre való visz-
szaérkezéssel együtt nagyjából 3 órás. A túrán vízhatlan bakancs és hátizsák szükséges. A ka-
másli ajánlott, mert könnyen lehetünk vizesek. A völgy onnan kapta a nevét, hogy a szurdokot 
formáló patak – a vízállás függvényében – néhol feltűnik, néhol búvópatakként folyik tovább.

Nagy-Savanyú-szurdok (Veľký Kyseľ-szurdok)
A túra Erdőaljáról (Podlesok) indul, és a kék sáv (2819) jelzésen, majd a zöld sáv (5726) jelzé-
sen folytatódik az egykori karthauzi kolostorig (Pod Kláštoriskom), ahonnan a kék sáv (2863) 
jelzés visz el a Nagy-Savanyú-szurdok (Veľký Kyseľ-szurdok) és a Kis-Savanyú-szurdok (Malý 
Kyseľ-szurdok) elágazásáig. Innen a Nagy-Savanyú-szurdokot a zöld sáv (5745) jelzésen tudjuk 
elérni, amely végigvezet a szurdokon, és amely turistaúton nagyjából 2 óra 45 percet tudunk 
túrázni. Utána több útvonalon térhetünk vissza Erdőaljára. 

Nagy-Sólyom-szurdok (Veľký Sokol-szurdok)
A Nagy-Sólyom-szurdok a Szlovák Paradicsom legnagyobb szurdoka, ami azt jelenti, hogy 
a leghosszabb és egyben a legmeredekebb is. Majdnem 6 kilométeren olykor 300 méter magas 
sziklafalak között halad az út, bejárása megfelelő tapasztalatot igényel. Parkolni a Káposztafalva 
(Hrabušice) település melletti Fűrésztelepnél (Píla) érdemes. De indulhatunk Erdőalja (Podlesok) 
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mellől is gyalog a zöld sáv (5726) jelzésen (4,5 km-es út), a Nagy-Fehér-patak mentén. Innen 
a sárga sáv jelzésen (8772) jutunk a Nagy-Sólyom-völgybe és a Róth-szakadékba. Innen a piros 
sáv (0910) és a sárga sáv (8890) jelzésen juthatunk vissza a fűrésztelephez, illetve a piros sáv 
(0910), a kék sáv (2863), a sárga sáv (8890) és a piros sáv (0911) jelzésen juthatunk el Erdőaljá-
ra. A szorosban 200-300 méter magas sziklafalak között sétálhatunk. A túra rövidebb változata, 
mely a fűrészteleptől indul, és oda tér vissza, 5 óra 10 percet vesz igénybe. Az Erdőaljáról induló 
és Erdőaljára visszatérő kör pedig 5 óra 45 percet vesz igénybe.

13. kép: Tipikus túraútvonal a Káposztafalvi-karsztban (fotó: Dittrich Levente)

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Vízvizsgálat
Vegyünk mintát minden vízből, amivel útközben találkozunk, és a magunkkal vitt pH-indikátor-
ral nézzük meg kémhatásukat! Hazaérve ásványi anyagos elemzést is végezhetünk a mintákon, 
illetve elektródakészülékkel a víz vezetőképességét is meg tudjuk nézni.

Szükséges eszközök: pH-mérő (lakmuszpapír), pipetta, zárható műanyag palack vagy környe-
zetvizsgáló bőrönd vízmérésre

A víz sebességének mérése
A patak biztonságos partján mérjünk ki mérőszalaggal egy 2 m-es távolságot! A mérőszalag 
egyik végén dobjunk be a patakba egy pingponglabdát, és indítsuk el a stoppert! A kimért távol-
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ság másik végén merítőhálóval kapjuk el a labdát, és ekkor állítsuk le a stoppert! A mért időből 
és távolságból a v = s/t képlettel ki lehet számolni a víz sebességét.

Szükséges eszközök: mérőszalag, pingponglabda, stopper

Mészkővizsgálat
A túránk során gyűjtsünk egy kb. 1-2 cm-es mészkődarabot! Kefével alaposan tisztítsuk meg, 
majd tegyük egy jól záródó tetejű kis üvegbe! Töltsünk az üvegbe ételecetet úgy, hogy ellep-
je a kőzetet, de ne legyen tele az üveg! Használjunk vegyesen 10%-os és 20%-os erősségű 
ecetet, vagyis a csoport egyik fele ilyennel, a másik fele olyannal töltse fel az üvegét! Figyeljük 
meg 3 napig az üveg tartalmát, felnyitás nélkül! Készítsünk a változásokról fotódokumentációt! 
Hasonlítsuk össze a különböző erősségű ecetek hatását! (Várható eredmény: Szennyezettségtől 
és egyéb kőzetalkotóktól függően az ecetben a kőzet egy része vagy egésze feloldódik.)

Szükséges eszközök: 2 db mészkő, 2 db kicsi üveg, 1-1 dl ecet (10%-os és 20%-os)

A víz alakító hatása
A kőzet minősége lokálisan hatással van a víz folyásának irányára és esésére. Ezt úgy szem-
léltethetjük, hogy egy terepasztal már kialakított felszínébe (lejtős fennsíkba) nagyobb, ke-
mény kődarabokat (pl. mészkő, gránit, andezit, bazalt) építünk be. Az eróziónak ellenállóbb 
„kőzettesteket” a bevágódó vízfolyás kihantolja, így a kőzettestek a víz esését kisebb-nagyobb 
mértékben megváltoztatják. Különösen látványos réteglépcsők és vízesések jönnek létre, ha 
a homokba néhány centiméter mélyen tenyérnyi agyagpalalapokat teszünk.

Szükséges eszközök: terepasztal (h: 100 cm; sz: 100 cm; m: 20 cm), homok, 2-3 db 30–50 cm 
öntözőcső, keményebb kődarabok, agyagpalalapok

Kölcsönvett nevek
Találjunk olyan – a területen élő – állat- és növényneveket, amelyek a saját vezeték- vagy ke-
resztnevünk betűivel kezdődnek! Majd készítsünk rajzzal vagy online felületen szerkesztéssel 
névjegykártyákat! Minden gyerek mutatkozzon be a többieknek az általa választott állat- vagy 
növénynévvel, és mesélje el, hogy miért választotta.

Szükséges eszközök: papír, írószerek vagy okoseszköz, szerkesztőprogram

Változás
Tudjuk, hogy a környezeti hatások a biodiverzitás (biológiai sokféleség) csökkenéséhez vezet-
hetnek. Más azonban ezt tudni, és más érzékelni. Nem tudjuk a változásokat 1,2 milliárd éven 
át megfigyelni. Ezért az alábbi játékban megpróbáljuk az idő dimenzióját térbeli dimenzióval 
helyettesíteni. Feszítsünk ki egy 12 m hosszú fonalat, amelyen egymillió év 1 cm-nek felel meg! 
Filctollal jelöljük ki az élet fejlődésének néhány fontos vagy jellemző, feltűnő, jól megjegyez-
hető állomását! A jeleknél a fonalra helyezzünk el egy-egy gemkapcsot! Írjuk fel egyforma kis 
papírdarabokra az időponthoz tartozó történést, vagy rajzoljuk le az akkor megjelent, illetőleg 
kipusztult élőlényeket, növényeket! Végigsétálva a kifeszített fonal mellett érzékelhetővé válik, 
hogy évmilliárdokról alig van tudomásunk, látszólag semmi nem történt, míg más időszakokban 
sűrűn egymás után láthatók a változások.

Szükséges eszközök: fonal, gemkapocs, papír, ceruza, filctoll, mérőszalag
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Az én fám
A gyerekek álljanak párba, egyikük szemét kössük be! A bekötött szemű játékost a párja vezes-
se egy fához. Adjon egy, maximum két percet, hogy megtapogathassa a kérget, megsimogat-
hassa, megszagolhassa a leveleket, meghallgassa a lomb susogását, érzékelje a fa környezetét. 
Az idő lejártával még mindig bekötött szemmel vezesse vissza párját a kiindulási helyhez. Visz-
szaérkezéskor vegye le a kendőt, és most már nyitott szemmel próbáljon meg segítség nélkül 
visszatalálni a saját fájához. A játék során a párok cseréljenek. A tapasztalatokat megbeszélve 
sok mindent megtudhatunk a tájra jellemző fákról.

Szükséges eszközök: páronként egy kendő

Bogár vagyok
Készítsünk egy szemüveget kartonból vagy szivacsból, amelynek lencséje a kevésbé átlátszó, 
buborékos műanyag csomagolófólia. A bogaraknak jelentkező játékosok tegyék fel a szem-
üveget, és igyekezzenek minél több élelmet szerezni, azaz a többieket elkapni. A játék során 
megtapasztalják a rovarok látását, és ez jó alkalmat ad arra, hogy beszéljünk arról, mi alapján 
tájékozódnak (élénk szín, alak, mozgás, hang, szag), mi segíti a bogarak tájékozódását.

Szükséges eszközök: buborékfólia, kartonlap, ragasztó, tűzőgép és tűzőkapocs

A falevél őre
Tervezzük meg az útvonalunkat és hogy hol milyen fafajokra számíthatunk! Mielőtt elindu-
lunk a kijelölt útvonalon, kérjük meg a gyerekeket, hogy soroljanak fel olyan fa- és cserje-
fajokat, amelyeket szerintük látni fognak a túra során! Jelezzük nekik, hogy hamarosan ők 
lesznek az említett növények leveleinek őrei! 

Útközben, amikor a táj jellegzetes növényéhez érünk, adjunk az egyik gyerek kezébe egy 
levelet (lehetőleg egy szárazat, amit a földön találtunk), és súgjuk a fülébe a fa vagy cserje 
nevét! Ő lesz az adott falevél őre. Álljon meg, a társai pedig sorban sétáljanak el előtte az úton 
továbbhaladva, és próbálják halkan, hogy a többiek ne hallják, megnevezni a levelet. Ha nem 
sikerült mindenkinek megnevezni, a levelet tartó az előtte utolsóként elhaladó gyerek fülébe 
súgja a megoldást, majd csatlakozik a többiekhez. A megoldást mindenki eggyel „előreadja”, 
vagyis az eggyel előtte haladó fülébe súgja. 

A következő, más fajú fánál/cserjénél egy másik gyerek kap levelet. Addig folytassuk a játé-
kot, amíg mindenki legalább egyszer „levélőr” nem lesz!

A levelek nagyobb távolságot megtéve lehetnek azonosak is.
A túra végén rakjuk ki a magunkkal hozott leveleket (a megnevezések nélkül), és kérjük meg 

a gyerekeket, hogy mindenki válassza ki a sajátját, amelynek őre volt az út során, és nevezze 
meg, illetve ossza meg a többiekkel, mit figyelt meg, illetve mit tud róla!

Szükséges eszközök: falevelek

Védett terület
Írjunk össze kérdéseket, amelyekkel a területen egy természetvédelmi őr szembekerülhet, 
majd minden kérdésre adjunk három válaszlehetőséget külön-külön kártyákon! A játékban 
a tanulók lesznek a természetvédelmi őrök.

A válaszkártyákat helyezzük el egy arra alkalmas terepen úgy, hogy a gyerekek köréjük 
tudjanak csoportosulni! Egyenként tegyük fel a kérdéseket, és kérjük meg őket, hogy elol-
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vasva a kártyákat, álljanak a szerintük helyes válaszhoz! Aki rossz válaszhoz állt, az kiesik. 
Addig folytassuk a játékot, amíg csak egy játékos marad, vagy elfogynak a kérdések! A já-
ték végéig (vagy a legtovább) játékban maradókat avassuk fel a természetvédelem nagy-
követévé! Például kaphatnak erről egy előre elkészített színes, nyomtatott tanúsítványt, 
amelyre ráírjuk a nevüket.

Szükséges eszközök: kérdések és válaszkártyák (4. melléklet)

Tulajdonságok a térben
Kiválasztunk egy tanulót, akit kiküldünk a teremből. A bent maradt csoport tagjai konszenzussal 
kiválasztanak egy a tájra jellemző kifejezést. Ez lehet bármilyen szó, fogalom, tárgy, esemény, 
növény, állat stb. Ezt a szót kell majd az egyik kint lévő résztvevőnek kitalálnia. 

Ha megvan a kifejezés, akkor mindenkinek ki kell találnia hozzá egy tulajdonságot, jellemzőt. 
A jellemzők lehetnek azonosak is, de törekedni kell a különböző meghatározásokra. Minden 
résztvevő egy tulajdonság, jellemző gazdája lesz. 

Ezt követően alkossunk kört, és a tulajdonságok logikai kapcsolódása szerint kössük össze 
a résztvevőket egy gombolyaggal, amelynek csomópontjára elhelyezünk néhány hurkapálcikát! 
Amikor elkészültünk, behívjuk a kint lévő játékost. Elmondjuk neki, hogy egy kifejezést kell 
kitalálnia. Kérdezhet a csoport tagjaitól, és ha jól kérdez, információhoz juthat a kitalálandó szó-
val kapcsolatban. Azonban arra is figyelni kell, hogy úgy kérdezzen, hogy a fonálon elhelyezett 
hurkapálcikák a lehető legkésőbb essenek le. A játék nehézsége a kitalálandó kifejezés mellett, 
hogy olyan sorrendben kell kérni az információkat, hogy a hurkapálcák ne essenek le a földre. 
Fontos, hogy a kérdező játékos az első információ alapján gondolja végig, milyen stratégia men-
tén kérdezze a társait. A játéknak akkor van vége, ha a játékos kitalálja a kigondolt szót, vagy 
az összes hurkapálcika a földre hullott.

Szükséges eszközök: 1 gombolyag fonal, 6 db hurkapálcika

Az „Erdélyi-szigethegység” című fejezet „Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek” alfe-
jezetében található, „A kitáguló és összehúzódó levegő – kísérlet”, a „Téli mikroklíma – kísérlet” 
és a „Hogyan keletkeznek a barlangok? – kísérlet” című tevékenységek itt is felhasználhatók.

Felhasznált irodalom

Dobsinai-jégbarlang (é. n.): https://slovakia.travel/hu/dobsinai-jegbarlang (2022. 03. 04.)
Nagy Árpád (2015): Igló és a Szlovák Paradicsom. Túrakalauz. Budapest: Kornétás.
Tolmáči, Ladislav – Karátson Dávid – Lauko, Viliam (2002): Az Északnyugati-Kárpátok. In: Ka-

rátson Dávid (főszerk.): Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Bu-
dapest: Magyar Könyvklub, 396–401. 

További online források
Kirandulastippek.hu. https://kirandulastippek.hu (2022. 02. 01.)
Magyarországi Kárpát Egyesület. http://www.karpategyesulet.hu/ (2022. 03. 04.)
Természetvédelem.hu. https://termeszetvedelem.hu (2022. 03. 04.)
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Közép-Európa legnagyobb túzokállománya –  
Körös–Maros Nemzeti Park

Az 1997-ben alapított Körös–Maros Nemzeti Park Magyarország 7. nemzeti parkja, területe kö-
rülbelül 52 ezer hektár, mely nem egybefüggő, hanem 13 területrészből áll. A terület klímája 
száraz, meleg, a tengerszint feletti magasság legfeljebb 100 m, vagyis síkvidékről beszélhetünk.

A nemzeti park területén változatos a növényzet, megfigyelhetők itt ártéri erdők, gyepek, 
holtágak, sziki mocsarak, sziki tölgyesek, mocsárrétek, szikes puszták, löszpusztagyepek és 
erdőssztyepp-maradványok. A szikesek egy része másodlagos, az Alföld lecsapolása miatt jött 
létre. Itt különböző sótűrő fajokkal találkozhatunk (pl. bárányparéj, erdélyi útifű, sziki varjúháj, 
kígyófarkfű, fehér tippan). 

A területre jellemző érdekes állatfajok a bánáti csiga, a nagy szikibagoly, az atracélcincér, 
a dunai tarajosgőte, a nyugati földikutya, az ürge és a vidra. Madarai között megtalálható az 
ugartyúk, a túzok, a kerecsensólyom, a parlagi sas, a vörös és kék vércse, a kanalasgém, a fe-
kete gólya, a rétisas, a barna kánya, valamint az ősszel és tavasszal vonuló daru. A madárvonu-
lásban fontos szerepet játszanak a kardoskúti Fehér-tó és a Biharugrai-halastavak.

Jellegzetes haszonállatai a magyar szürke szarvasmarha, a magyar házi bivaly, a racka és 
cigája juh.

14. kép: Magyar szürke szarvasmarhák (forrás: Shutterstock)

A túzok

A túzok a Körös–Maros Nemzeti Parknak és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
letnek is címerállata.

A túzokot ivari kétalakúság jellemzi, vagyis a hím és a nőstény egyed másképp néz ki. Szép, 
nagyon félénk és rejtőzködő madár. Világszerte veszélyeztetett. Magyarországon fokozottan vé-
dett, természetvédelmi értéke: 1 000 000 Ft. Hazánkban rendszeresen fészkel, állandó, vagyis 
nem vándorló madár, 1200-1600 körüli egyedszámmal bír. Rejtetten még él bennük a vonulási 
ösztön, kemény teleken délebbre vonulhatnak (pl. Albánia, Olaszország, Ciprus).
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Európa legnagyobb testű röpképes madara. A kakas 16–22 kg súlyú és 1 méter magas is 
lehet, szárnyfesztávolsága elérheti a 250 cm-t. A tyúk 70–80 cm magas, és csak 4–6 kg. 
Nagysága ellenére, bár nem túl magasan, de akár 60 km/h-val is képes repülni. (Összehason-
lításképpen: az egerészölyv súlya 1 kg körül mozog, a vadlúdé 2,5–4 kg, egy rétisas 4–6 kg 
súlyú. Az egerészölyv szárnyfesztávolsága 110–130 cm, a nyári lúdé 150–180 cm, a rétisasé 
190–240 cm.)

A túzok állati és növényi táplálékot is fogyaszt, ízeltlábúakat, kisemlősöket, magokat, le-
veleket. 

A kotlási időszak április és június eleje közé esik, a túzok nyílt mezőgazdasági területeken, 
gyepeken, ugarokon, repce- és lucernatáblákon a földön fészkel. Csak kis mélyedést ás, kevés 
tojást rak, általában évente egyszer költ. Régen párokban élt, de a vadászat miatt, mely első-
sorban a kakasokat érintette, poligámmá vált. A gyengébb kakasoknak lehet, hogy csak egy 
vagy egy tyúk sem jut, viszont az is előfordulhat, hogy egy tyúk több kakassal párzik, ezért 
egyesek inkább pár nélküli kapcsolatról beszélnek. A túzokkakasok látványos násztáncát dür-
gésnek hívják, a kakasok pózolnak a tyúkoknak, tollaikat „felfújják”, olyan testhelyzetet vesz-
nek fel, melyben a fehér tollak – kilométerekről is – jól láthatóvá válnak. A légcsövük melletti 
légzacskóikba 5-6 liter levegőt is képesek fújni.

15. kép: Dürgő túzokkakas (forrás: Thinkstock)

A tyúkok 1–3 olajzöld alapon foltos tojást raknak. Csak a tyúkok kotlanak, a csibék körülbelül 
1 hónap alatt kelnek ki. Fészekhagyók, 2 hét után már maguktól esznek, 7-8 hetesen már re-
pülnek, de csak 3-5 évesen lesznek ivarérettek.
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A túzokot veszélyeztető tényezők
A túzokállomány méretét veszélyezteti többek között a szélsőséges időjárás (az aszály vagy 
a kemény tél), a belvizek, a zsákmányszerzés (fészkek ellen – róka, borz, vaddisznó), különbö-
ző mezőgazdasági munkák (gépi kaszálás, betakarítás, vegyszerek használata), a kotló túzok 
megzavarása (kirándulók, természetfotózás, legeltetés, terepsportok), valamint az elektromos 
vezetéknek repülés.

A későbbi nemzeti park területén 1975-ben jött létre a Dévaványai Túzokrezervátum, ahol 
a túzokvédelem jegyében kikeltik az elhagyott fészkekben maradt tojásokat, felnevelik a csibé-
ket, majd visszatelepítik őket a természetbe.

Induljunk, és nézzük meg!

Körösvölgyi Állatpark (5540 Szarvas, Anna-liget 1.): Szarvas az M5, a 44. vagy az E60 úton 
keresztül közelíthető meg.

Bihari Madárvárta (5538 Biharugra): Biharugra község határát elhagyva 3 km megtétele után 
érkezünk a madárvártára. 

Sterberz István Túzokvédelmi Látogatóközpont (5510 Dévaványa, Réhely): a látogatóközpont 
Dévaványa és Ecsegfalva között található, Gyomaendrőd vagy Kisújszállás irányából közelíthető 
meg.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Madarasdi
Minden játékos válasszon magának egy madárnevet, amit a játékvezető/hívó leír vagy memo-
rizál. A játéktér közepére tegyük le a labdát, a gyerekek állják körül 1-2 méter távolságra egy-
mástól. A hívó mondjon egy madárnevet a következőképpen: „Jöjjön az a híres-neves csuszka/
túzok/daru!”

A hívott „madárjátékos” kapja fel a labdát, és próbáljon meg valakit a menekülők közül kidob-
ni. Akit eltalál, az kiesik. Ha senkit nem sikerül eltalálnia, akkor ő a kieső.

A dobás után a labdát újra tegyük középre, ezzel új kör következik. Az utolsóként benn ma-
radt madárjátékos a nyertes.

A játék előtt meg kell állapodni a következőkben: 
• A hívott játékos hány lépést léphet a labdával dobás előtt.
• A dobott labdát el lehet-e kapni.
Lehet pontozásos rendszerben is játszani (a játékos nem azonnal esik ki, csak bizonyos pont-

szám után).

Szükséges eszközök: gumilabda, esetleg papír, toll/ceruza

Forrás: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/35 (2022. 02. 24.)

Impulzus
A tanulókat osszuk két egyenlő létszámú csoportra. A csoport tagjai egymás kezét megfogva 
alkossanak láncot. Csak ez első és az utolsó tanuló szeme legyen nyitva. A sor elején álló játé-
kosok a játékvezető által mutatott képeket (fotók madarakról) figyelik, és megfelelő kép esetén 
az első játékos a mellette álló kezét megszorítva elindítja a jelet. (A játék elején beszéljük meg, 
mely madárfotóknál kell a jelet elindítani. Például csak a túzoknál vagy 2-3 egyéb – védett – 



57

madár fotójánál is.) A többiek továbbadják a kézszorítást, a sor végén álló játékos, ha a jel elért 
hozzá, felkapja a lánc végére kihelyezett „túzoktojást” (kislabda vagy más, a túzoktojást jelké-
pező tárgy). Az a csoport nyeri a kört, amelyik hamarabb kapja el a tárgyat. A győztes csapat 
utolsó embere előremegy (a csoportjában mindenki eggyel hátrébb kerül), most ő fogja indítani 
a jelet – és így tovább körönként. A játékot az a csapat nyeri, amelyik több győzelmet szerez, 
azaz hamarabb visszaér a kiinduló helyzetbe. Ha valamelyik csapat nem a megfelelő jelre indít-
va kapja fel a tárgyat, egyet visszafelé lép. A játékvezető (aki a képeket mutatja) egyben a bíró 
is. Figyelnie kell, hogy mikor megfelelő a jel, hogy a vitás helyzetekben dönteni tudjon. 

Szükséges eszközök: kislabda, képek madarakról

Forrás: https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/364 (2022. 02. 24.)

Káposztás
A játékosokat két csoportra osztjuk, a csoportokon belül mindenki kap egy számot. A csapatok 
egymástól körülbelül 4-5 méterre felállnak egy-egy sorban úgy, hogy az azonos számot viselő 
játékosok átellenben legyenek egymáshoz képest. Középre, a két sortól egyenlő távolságban 
különböző (megtanítani/gyakorolni kívánt) növény- vagy állatfajok képeit helyezzük el. 

A játékvezető mond egy növény- vagy állatnevet és egy számot. Ekkor a sorokból az adott 
számú játékosok kiszaladnak, és próbálják a középen található képek közül először felkapni 
a játékvezető által megnevezettet. Miután felemelték, visszahelyezik őket a földre.

1. ábra: Káposztás játék

A játék így folyik tovább. Érdemes egy-egy képet többször „visszahívni”, hogy a játékosok 
biztosan megjegyezzék az adott növény/állat kinézetét és nevét. A játék kezdetén, ha szükség 
van segítségre, a játékvezető a növény vagy állat megnevezésekor felmutathatja a megfelelőt 
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a nála lévő pakliból. (Ez esetben két sorozat kell a képekből.) Ha akarjuk, számolhatjuk a ponto-
kat (aki a megfelelő képet előbb kapta fel, az szerez egy pontot a csapatának).

Javasolt növények (a nemzeti park területén megtalálhatók): bárányparéj, erdélyi útifű, sziki 
varjúháj, közönséges rence, nyári tőzike, rucaöröm, sulyom, kunkorgó árvalányhaj, magyar 
szegfű, magyar sóballa.

Javasolt állatok (a nemzeti park területén megtalálhatók): ugartyúk, túzok, kerecsensólyom, 
parlagi sas, vörös vércse, kanalasgém, fekete gólya, rétisas, barna kánya, daru.

Szükséges eszközök: képek a növényekről, madarakról

Igaz–hamis
A diákok döntsék el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak:

1. A túzokot ivari kétalakúság jellemzi, vagyis a hím és a nőstény egyed másképp néz ki. (I)
2.  A túzokkakas 16 kg súlyú és 1 méter magas is lehet, a tyúkok ennél kisebbek és röpkép-

telenek. (H)
3. A túzok fészkét fákra építi. (H)
4. A túzok egy évben általában 6-8 tojást rak, gyorsan szaporodik. (H)
5. A túzokkakasok látványos násztáncát dürgésnek hívják. (I)
6. A túzok csak növényi táplálékot fogyaszt (leginkább magokat, leveleket). (H) 
7. A túzok tojásai sárga színűek, és enyhén foltosak. (H)
8. A túzok Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke: 1 000 000 Ft. (I)

Szükséges eszközök: papír, írószer, az állítások megfelelő példányszámban

Felhasznált irodalom 

A túzok lett 2014-ben az év madara (2014): https://www.feol.hu/hirek/a-tuzok-lett-2014-ben-
az-ev-madara-1607200/ (2022. 02. 24.)

Egerészölyv (2022): https://hu.wikipedia.org/wiki/Egerészölyv (2022. 02. 24.)
Faj leírás (é. n.): https://www.tuzok.hu/content/faj-leiras (2022. 02. 24.)
Faragó Sándor – Králl Attila – Lóránt Miklós – Marticsek József – Nagy Dénes (é. n.): Túzok. 

https://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=166 (2022. 02. 24.)
Körös–Maros Nemzeti Park (2021): https://hu.wikipedia.org/wiki/Körös-Maros_Nemzeti_Park 

(2022. 02. 24.)
Magyarország madarai: Túzok (2022): http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradat-

bazis-otitar (2022. 02. 24.)
Nyári lúd (2020): https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyári_lúd (2022. 02. 24.)
Rétisas (2022): https://hu.wikipedia.org/wiki/Rétisas (2022. 02. 24.)

További online források
Körös-Maros Nemzeti Park. https://www.kmnp.hu (2022. 02. 24.)
Magyar Nemzeti Parkok (Körös–Maros Nemzeti Park). http://magyarnemzetiparkok.hu/ (2022. 

02. 24.)
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Légköri jelenségek

Földünket a légkör (atmoszféra) vékony gázrétegként veszi körül, amely tartalmazza az élet-
hez fontos oxigént is. „A légkör tömege 5,2×1015 tonna, túlnyomó része az alsó 10–15 km-es 
zónában foglal helyet” (OMSZ 2022). A légkörben különböző ciklusok és folyamatok zajlanak, 
úgymint a párolgás, a vízgőzszállítás, a csapadékképződés és az elfolyás. A földfelszínt körül-
vevő atmoszféra egyes rétegeinek gázaránya, a földfelszínhez viszonyított helyzete és mérete 
megannyi fizikai jelenség kialakulását befolyásolja.

 

Felhők

Ha feltekintünk az égre, többféle felhőtípust láthatunk, amelyek teljesen eltérnek egymástól, 
mivel formájukat meghatározza az a fizikai folyamat, amely létrehozza őket. A felhők anyagát 
pedig megszabja az, hogy milyen magasan találhatók. A magas szintű felhők (a földfelszíntől 
7–13 km-re) jégkristályokból állnak, a középszintűek (a földfelszíntől 2–7 km-re) jégkristályok-
ból és túlhűlt vízcseppekből, az alacsony szintűek (a földfelszíntől 0–2 km-re) pedig vízcseppek-
ből, csupán a téli hónapokban találhatóak bennük jég- és hókristályok. Alakjuk szerint lehetnek 
rétegzettek, gomolyos és függőleges felépítésűek. A Nemzetközi Felhőatlasz tíz felhőtípust kü-
lönböztet meg: pehelyfelhőt, bárányfelhőt, fátyolfelhőt, párnafelhőt, lepelfelhőt, esőrétegfelhőt, 
gomolyos rétegfelhőt, gomolyfelhőt, rétegfelhőt és zivatarfelhőt. 

Néhány érdekes, gyakran megfigyelhető jelenség is előfordul a légkörben.

Haló jelenség

A jelenség a nevét a görög napistenről, Hélioszról kapta. Megfigyelhetjük magas szintű áttetsző 
felhőréteg, fátyolfelhőzet esetén, amikor az apró jégkristályokon megtörő Nap fénye halókat 
rajzol az égre. A jelenség megfigyelhető a Nap és a Hold körül is fehér, esetenként vöröses 
színben.

16. kép: Haló jelenség (forrás: Shutterstock)
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Az, hogy egy jelenség mennyire látványos, szabályos, és hogy milyen gyakran fordul elő, több 
tényezőtől is függ: a magaslégkörben megtalálható jégkristályok számától, alakjától, minőségé-
től és a felhők homogenitásától.

Világító felhők

A világító felhők 80-90 km magasan jönnek létre a mezoszféra és ionoszféra határán, akkor, 
amikor a Nap a látóhatár alól világítja meg a felhőket, és a Föld árnyékában a légkör alsóbb ré-
tegei már sötétségbe borultak. Megjelenésük nyár közepén jellemző, de nem kiszámítható. Aki 
megpillantja őket, igazán csodás látványban lehet része.

17. kép: Felhők játéka (fotó: Gery9; forrás: Országalbum.hu)

Fényoszlopok

A jelenség a naposzlopokhoz hasonló módon alakul ki, a fagyos légkörben lévő lapos jégkris-
tályokról visszaverődő fény hozza létre. Ha a jégkristályok sík hatszögletűek, akkor esésükkor 
vízszintes helyzetbe kerülnek, míg az oszlopok egyenletes sorokban lesüllyednek. A hideg le-
vegőben lógnak, prizmaként szolgálnak, megszakítva a rájuk eső fénysugarat. A visszaverődő 
fény egyfajta lencsét képez.

Induljunk, és nézzük meg!

A felhőkkel mindennap találkozunk, csak fel kell néznünk az égre. Lehetőleg különböző napsza-
kokban és különböző időjárási viszonyok között is tegyük meg.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Felhőfigyelő
A játék kitűnően fejleszti a fantáziát. A tanulók megismerhetik a gomolyfelhők változásait, nö-
vekedését. Nincs más feladatunk, mint egy tisztáson kiteríteni egy plédet, és csodálni az eget.
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Érdemes tavasztól őszig többször is megismételni a felhőnézést.
A felismert felhőket a megfigyelőlapon kell jelölniük a tanulóknak (5. melléklet). A megfigyelt 

formákat rajzolják is le. Akár egy hónapon át is tarthat a megfigyelés. Ekkor a diákok rögzítsék 
a megfigyelés idejét és helyét is.

Ha a felhőnézés alkalmával érdekes alakzatot láttak, nevezzék el, pl. maci, kutya, virág stb. 
Ezeket fessék meg akvarelltechnikával, és nyissanak egy felhőkiállítást. A nagyobbak fotókat is 
készíthetnek.

Alakíthatunk megfigyelőköröket is, ekkor a tanulók önállóan végzik el a megfigyeléseket, és 
időnként beszámolnak róluk a társaiknak.

A megfigyelőlap felhasználása másként: Vágjuk fel a lapokat a vonalak mentén, és tegyük 
borítékba összekeverve a meghatározásokat és a hozzá elkészített rajzokat (de kereshetünk 
a meghatározásokhoz fotókat is az interneten). A feladat az, hogy találják meg az összetartozó 
részeket. Az a pár vagy csapat nyer, aki hamarabb végez.

Nehezíthetjük a játékot, ha a csoportoknak átadott borítékokból hiányzik egy-egy elem, 
másokból viszont több is található bennük, ugyanakkor minden csoportnak a teljes táblát kell 
összeraknia, együttműködve a többi csoporttal. A feladat elvégzése közben a diákok nem be-
szélhetnek egymással, azonban jelzéseket adhatnak egymásnak. Az ismeretek bővítése mellett 
a tanulók stratégiaalkotó képessége is fejlődik.

Szükséges eszközök: megfigyelőlapok, írószerek, felhőket ábrázoló képek vagy interaktív tábla, 
internet

Felhők a kézben
A csoportokon belül minden játékosnak adjuk oda egy felhőt ábrázoló szétvágott kép darab-
káját! Csak a sajátjukat láthatják, a darabkákat nem szabad megmutatni egymásnak, és tilos 
őket elcserélni. A felhőket ábrázoló képek darabjait majd egy kijelölt helyre kell tenni vagy 
ragasztani. 

A gyakorlat két részből áll: a megvitatás alatt a játékosoknak ki kell deríteni, hogy hova illik 
majd a saját darabjuk a képen belül. Ha mindenki meghatározta, hová illik a saját darabja, 
akkor a résztvevők összeállíthatják a képet. Mindenkinek csak az előzőleg megbeszélt helyre 
szabad betennie a darabját, az elhelyezési fázisban már nem lehet változtatni. Azok a játékosok 
győznek, akik hamarabb kirakják a náluk lévő darabokból a teljes felhőt ábrázoló képet. A játé-
kosoknak ki kell dolgozniuk valamilyen stratégiát, hogy össze tudják állítani a képek darabjaiból 
az egész képet. A stratégia kialakítására külön időt kapnak

Nehezíthetünk a játékon, ha a csoportnak időkorlátot szabunk.

Szükséges eszközök: különböző felhőtípusokat ábrázoló képek

Égi naptár
A játék megkezdéséhez készítsünk el egy felhőnaptárt! Fontos, hogy a naptár szép, színes 
legyen, és mindig csak az aktuális napot mutassa, a többi oldalát ne lehessen látni. A naptárt 
titok lengi körül, sosem tudni, mikor ki fog váltani rajta. Váltani ugyanis csak akkor lehet, amikor 
valaki felfedezett egy másik felhőt. Ezt a nap bármely szakaszában megtehetik: ha egy tanuló 
lát egy újfajta felhőt, megmutatja a társainak, vagy lefényképezi, és megmutatja a róla készült 
fotót. 

A naptár változata elkészíthető egy nagy, kerek kartonlapra is, amelyre a különböző felhők 
képei kerülnek. Erre teszünk egy másik színes kartonlapot, amelyikből egy körcikket kivágtunk. 
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A felső kartonlap legyen mozgatható. A használat menete itt is ugyanaz, mint a lapozható fel-
hőnaptárnál.

Szükséges eszközök: kartonlapok, ragasztó, olló, miltonkapocs, felhőket ábrázoló képek

Ha felhő lennék…
A résztvevők üljenek körbe, és a következő módon mutatkozzanak be: „A nevem Kati. Ha felhő 
lehetnék, zivatarfelhő szeretnék lenni.” A mellette lévő visszakérdez: „Zivatarfelhő? Az milyen?” 
A bemutatkozónak a választott felhő jellemzőit kell válaszul adnia. Ha a kérdező megkapta 
a választ, ő is hasonló módon mutatkozik be. A játék addig tart, amíg mindannyian be nem mu-
tatkoztak. A bemutatkozás során a diákok választhatják ugyanazokat a felhőket is. A többszöri 
ismétlődéssel bevésődnek az elnevezések és a tulajdonságok is.

Kitalálod?
Valamennyi megismert felhő, jelenség nevét fölírjuk egy-egy cédulára, ezeket összehajto-
gatjuk, és berakjuk egy kalapba. A csoportvezető körbeviszi a kalapot, és mindenki húz egy 
cédulát. A résztvevők kb. 4-7 mondattal jellemzik azt a felhőt, jelenséget, amelynek a nevét 
kihúzták. A jellemzést felírják egy papírra, de nem mutatják meg senkinek. Amikor mindenki 
elkészült a leírással, egyenként felolvassák. Aki felismeri, melyik felhőről szól a jellemzés, kap 
egy zsetont, és az is kap, aki elkészítette a leírást. Ha a jellemzők alapján nem találják ki a felhő, 
jelenség nevét, akkor a leírást készítő tanuló nem vehet részt a zsetonszerzésben addig, míg 
újra sorra nem kerül. Ez idő alatt javíthatja a leírását.

Szükséges eszközök: cédulák a felhők, jelenségek nevével, kalap, papír, íróeszköz

Állítások – Vitassuk meg!
A lapokat, melyeken a felhőkkel, légköri jelenségekkel kapcsolatos állítások állnak, szórjuk szét 
a teremben, egymástól némi távolságra! Alakítsunk két főből álló csoportokat! Minden pár 1-1 
percet beszélgethet egy-egy lapnál, megvitatva az állítást. Egy előre megbeszélt jelre a részt-
vevők váltsanak állítást és beszélgetőtársat. Ha a beszélgetéshez szempontokat határoztunk 
meg, akkor a váltásnál mindig a következő új szempontból kell megvitatni az állítást.

A játék végén teljes csoportban is megvitathatjuk azokat a témákat, amelyek leginkább érde-
kelték a résztvevőket. Ezt kiválaszthatjuk úgy, hogy mindenki választ egy állítást, és a legtöbb 
szavazatot kapott három témáról, állításról beszélgetünk.

Figyeljünk arra, hogy mindenkinek kell szavaznia a közös megbeszélés témájának kiválasz-
tása során!

Lehetséges állítások: A földfelszínt körülölelő levegőburok a légkör. Csak a troposzférában 
vannak légköri jelenségek. A légköri jelenségek függenek a napsugarak hajlásának mértéké-
től. A gomolyfelhők alacsony, nagyon forró és kellően párás levegőből állnak. Eső akkor fordul 
elő, amikor a felhők összegyűlnek, és egyre nagyobb vízcseppeket képeznek, amelyeket a szél 
elzár a levegőben. A víz a gravitáció hatására leesik. A légkör legmagasabb szintjére emelkedő 
forró levegő fokozatosan hűl. Szivárvány akkor fordul elő, amikor esik az eső, és az esőcseppek 
tükörként működnek, minden irányba szórva a fényt. A szivárvány mindig a nappal ellentétes 
irányban látható. A légkör fontos jellemzője a légnyomás. Stb.

Szükséges eszközök: lapok, amelyeken az állítások szerepelnek
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Hogyan melegíti a Nap a Föld felszínét? – kísérlet
Készítsünk terepasztalon vagy egy műanyag ládában különböző színű felszíneket a fekete, fe-
hér, szürke, zöld, barna stb. különböző árnyalataiban, és nézzük meg, melyik milyen hamar 
melegszik fel a hőmérséklet hatására! Így a gyerekek megismerhetik az albedó fogalmát, és 
azt, hogy miképpen melegíti fel a Nap a talajfelszínt.

Szükséges eszközök: festék, kövek, terepasztal vagy műanyag láda 

A felhők keletkezése – kísérlet
Melegítsünk fel forráspontig egy üvegnyi vizet, öntsük bele az üvegbe vagy műanyag palackba, 
a palack szájára húzzunk egy lufit! A meleg levegő hatására a lufi felfúvódik, és a benne lévő 
melegebb levegő hatására felszáll, éppúgy, mint a gomolyfelhők. Nagyon látványos játék, és 
segít a felhőkeletkezés megértésében.

Szükséges eszközök: víz, valamilyen eszköz, amivel felmelegítjük a vizet, üveg, lufi

További lehetőségek a légköri jelenségek feldolgozásához
Kutatási témák:

• Hogyan és mikor alakult ki a légkör?
• Melyek a légkört veszélyeztető folyamatok? Magyarázzátok el a kialakulásukat!
• Hol a legtisztább a levegő? (barlangok, magas hegyek levegője, erdők, vízpartok környéke) 

A kutatást követően készítsetek tervet a tisztább levegő elérésének érdekében!
• Melyik területeket veszélyezteti a leginkább az éghajlatváltozás? Mit gondoltok, a kutatási 

eredményetek alapján mi történhet tíz, húsz vagy ötven év múlva? 
• Hogyan készülnek az időjárás-előrejelzések? Ismertessétek a főbb lépéseket!
• Mely anyagok szennyezik a levegőt? Rendszerezzétek a legfőbb kibocsátókat!
• Mik a különböző anyagok okozta levegőszennyezés következményei? Próbáljatok minél 

többféle kapcsolatot találni közöttük! (Nitrogén-dioxid, szén-monoxid, kén-dioxid, ózon, 
szálló por, benzol, ólom, szénhidrogének, formaldehid. A mezőgazdaságból a levegőbe kerül 
a természetes szennyezők mellett a műtrágyák és a növényvédő szerek pora.)

Felhasznált irodalom 

A légkör felépítése és folyamatai (2013): http://geogo.elte.hu/segedanyagok/szakmodszer-
tani-felkeszueles-segedanyagai/foldrajzi-fogalomtar/13-a-legkor-felepitese-es-folyamatai 
(2022. 03. 01.)

Bartholy Judit – Mészáros Róbert (szerk.) (2011): Meteorológiai alapismeretek. Budapest: ELTE 
TTK. https://www.eltereader.hu/media/2014/05/Meteorologiai_alapismeretek_READER.pdf 
(2022. 02. 27.)

Hogyan alakult ki a föld légköre? (é. n.): https://koponyeg.hu/tudasfelho/hogyan-alakult-ki-a-
fold-legkore (2022. 03. 07.)

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) (2012): Felhők osztályozása. https://www.met.hu/
ismeret-tar/meteorologiai_alapismeretek/felhoosztalyozas/ (2022. 03. 04.)

Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) (2022): A légkör összetétele, szerkezete. http://owww.
met.hu/omsz.php?almenu_id=misc&pid=metsuli&pri=1 (2022. 03. 04.)
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Szent György-hegyi bazaltorgonák

A Balaton északi partja az azt övező hegyek miatt önmagában is lenyűgöző látvány, de 
kiváltképp az, ahogy az északnyugati részen, a Tapolcai-medencében feltárulnak előttünk 
a medencéből szigetként kiemelkedő tanúhegyek. A Badacsony, a Szent György-hegy, 
a Csobánc, a Gulács, a Tóti-hegy, a Haláp egykori vulkáni működés emlékét őrzi. A tanúhe-
gyek sorából most a 415 méter magas Szent György-hegyet és jellegzetes képződményeit 
mutatjuk be, elsősorban a bazaltorgonákat. A hegy sziklái között található egy fagyos le-
vegőt árasztó üreg is, amelyet a helyiek Sárkány-liknak vagy egyszerűen Jégbarlangnak 
neveznek. Keletkezéséről több történet is szól (6. melléklet), amelyek kapcsolódnak a hegy 
elnevezéséhez. A hegyre felérve nyílik az egyik legszebb kilátás a Tapolcai-medencére, 
a medencétől nyugatra fekvő Keszthelyi-hegységre és a többi tanúhegyre. Tiszta időben 
akár a Balatonig is elláthatunk.  

18. kép: Badacsony és Gulács a Szent György-hegyről (fotó: Francois; forrás: Országalbum.hu)

A Szent György-hegy alatt részben fennmaradt egy függőleges törésvonal, ebben alakult ki 
az egykor itt működő vulkán kürtője. A Tapolcai-medencében mintegy 3-4 millió évvel ezelőtt, 
a pliocén korban indult meg a vulkanizmus. Ebből az időszakból származik a medence tanú-
hegyeinek lávatakarója. A kitörés több szakaszban zajlott, többféle anyagot hozva a felszínre. 
A törésvonalak mentén kb. 30-50 km-es mélységből alacsony szilícium-dioxid-tartalmú, ún. 
bázikus kőzetolvadék nyomult a felszínre, amely kölcsönhatásba lépett a víztartalmú kőzetek-
kel. Mindez heves robbanásos kitöréseket eredményezett, aminek következtében egy vulkáni 
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törmelékekből álló bazalttufagyűrű alakult ki a pannon üledékekkel borított felszínen. Később 
csendesebb szakasz következett, a tufagyűrű belsejét bazaltos láva töltötte ki, létrehozva egy 
lávatavat. A befejező szakaszban néhány hegyen, köztük a Szent György-hegyen is salakkúpok 
épültek fel a kürtő köré. A vulkáni működés befejeződése után a jég, a víz és a szél erősen 
letarolta a felszínt, a kiömlések szomszédságában lévő puhább kőzeteket elhordta, viszont a ke-
mény bazalttakarót nem sikerült erodálni, így az megmaradt, és megőrizte az általa beborított, 
alatta lévő kőzetrétegeket. Innen ered a tanúhegy elnevezés.

A hegyoldalban rendkívül látványos képződményeket látunk, orgonasípként sorakoznak a jel-
legzetes bazaltoszlopok, némelyikük eléri a 30 méteres magasságot és a 1,5 méteres széles-
séget is.

19. kép: Bazaltorgonák (fotó: ismeretlen; forrás: Országalbum.hu)

A hegy északi és déli oldalának éghajlata eltérő: az északi lejtőkön az atlanti hatás érvényesül, 
míg a délies térszínek szubmediterrán vonásokat mutatnak. Ezért eltérő természeti értékekkel 
is találkozhatunk a hegy két oldalán. A Szent György-hegy gyakori faja a fűrészes lábú szöcske. 

A sötét bazaltlávákon napozik a lábatlan gyík, emellett kisebb testű emlősök is előfordulnak, 
pl. mókus, borz, pelefélék és denevérfajok. Az egykori gyertyános és cseres tölgyes nyomai 
még fellelhetők, de helyüket sokfelé akácos, illetve szőlőművelésbe vont területek váltották fel. 
A hegy éghajlata és talajadottságai kedveznek a szőlőtermesztésnek. Már a római korban is 
foglalkoztak vele, s ma a Szent György-hegy a badacsonyi borvidék részét képezi. A hegytető 
és a bazaltorgonákat magába foglaló öv természetvédelmi terület. 
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A teljesség igénye nélkül még az alábbi nevezetességeket érdemes felkeresni a hegyen és 
közvetlen közelében: Kőkapu, Sárkány-lik, Oroszlánfejű-kút, Lengyel-kápolna, Bogdán-kút, 
Tarányi-présház.

Induljunk, és nézzük meg!

Autóval érkezve legpraktikusabban Kisapáti központja felől közelíthetjük meg a hegynek azon 
részét, ahol a bazaltorgonák láthatók. Innen gyalogosan indulva az oda-vissza út 5,5 kilométer. 
A hegyen átmegy az Országos Kéktúra útvonala is, egyik irányból Tapolca, a másikból Szigliget 
felől.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Kőzetvizsgálat
Hasonlítsuk össze a hegy felépítésében szerepet játszó néhány kőzetet: a mészkövet, bazalttu-
fát, bazaltot! Állapítsuk meg fizikai jellemzőiket: tömeg, szín, karcolhatóság, morzsalékosság! 
Nagyítóval vizsgáljuk meg az ásványi összetételüket! Sósavas/ecetes vizsgálatot is tarthatunk, 
ha mészkőre cseppentjük, pezsegni fog, míg a vulkáni kőzeteknél nem idéz elő reakciót. A vizs-
gálatokat a tanteremben is elvégezhetjük utólag, illetve az sem feltétlenül szükséges, hogy pont 
a helyszínről származzanak a kőzetminták.

Szükséges eszközök: nagyító, karcolásra alkalmas eszköz, mérleg, sósav vagy ecet

Vulkánkitörés-kísérlet
Vegyünk egy kisebb méretű műanyag flakont és egy papírlapot! A papír közepére vágjunk akko-
ra lyukat, mint az üveg szája, majd fessük be úgy, hogy egy vulkáni hegy oldalának nézzen ki! 
A kifestett papírt ragasszuk rá a flakonra úgy, hogy kúpszerű alakot formázzon! 

Papír helyett gyurmából is megalkothatjuk a hegyet, úgy még izgalmasabb, de só-liszt gyur-
ma esetén egy kicsit várni kell, hogy megszilárduljon. (A „gyurmahegy” közepébe az ujjunkkal 
is fúrhatunk lyukat, ekkor nincs szükség flakonra.)

A flakonba a kihagyott nyíláson át tegyünk két-három evőkanál szódabikarbónát, amelyet elő-
zőleg ételszínezékkel összekevertünk! Az ételszínezékre csak a látvány miatt van szükségünk, 
el is hagyható. Ezután a betöltött szódabikarbónára öntsünk lassan, kis adagokban egy deciliter 
ecetet! Ahogy adagoljuk az ecetet, a „láva ” elindul kifelé, és lefolyik a hegy oldalán, éppen úgy, 
mint vulkánkitöréskor a valódi láva.

Szükséges eszközök: papír és cellux vagy gyurma (lehet só-liszt gyurma is), festék, ecset, 1 db 
nagy tálca, 1 db műanyag flakon, ecet, szódabikarbóna, ételszínezék 

Vulkáni (magmás) kőzetek
Alakítsunk ki három-négy csoportot! A csoportalkotás történhet annak alapján, hogy kik vannak 
közel azonos színű ruhában. Ők lesznek egy csoport: az azonos „alkotóelemek”. Zenére vagy 
előre megbeszélt jelre járkáljunk szabadon! Ekkor „keverednek” egymással az „ásványok”. 
Újabb megbeszélt jelre megtörténik a vulkán kitörése és a kristályosodás. Ekkor mindenki 
igyekszik a saját csoporttagjaihoz közel kerülni. A második jelre befejeződik a folyamat – 
mindenki a helyén marad. A kitörés és a megdermedés közti időtartamot mindig változtassuk 
a játékmenet során, például 1 és 15 másodperc között! Nyilvánvaló, hogy a legrövidebb idő alatt 
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nincs idő megtalálni a csoport többi tagját, így keverve maradnak a gyerekek. Hosszabb idő 
alatt pedig mindenki megtalálja a saját csoportját.  

Hasonlóan történik ez a magmás kőzetek kialakulásánál is. Az, hogy a magmás kőzetek mek-
kora kristályokat tartalmaznak, attól függ, hogy mennyi idejük volt a kristályosodásra. Ha nagy 
mélységben történt a folyamat, akkor volt idejük nagy kristályokat képezni, ha a felszínen, és 
gyorsan hűltek le, akkor nem.

Viselkedési szabályok
Beszéljük meg, hogy a természet, ahova megérkeztünk, sok élőlény lakóhelye, és azzal, hogy 
mi itt vagyunk, nem zavarhatjuk meg az életüket! 

Mindenkinek adjunk két percet, hogy kigondolja, milyen a Szent György-hegyhez kapcsolódó 
élőlény vagy élettelen dolog lenne! Ezután mondják el, hogy ki kicsoda, és mire kéri a többieket, 
hogyan viselkedjenek a túra során. Például: „Pók vagyok, és arra kérlek titeket, hogy ne sza-
kítsátok le a hálóimat”; „Bazaltorgona vagyok, kérlek, hogy ne tördeljetek le rólam darabokat”.

Játszhatjuk úgy is, hogy mielőtt elindulunk meghódítani a Szent György-hegyet, húzunk egy 
vonalat, és csak azt engedjük át, aki mond egy helyes viselkedési szabályt a túra idejére. A lé-
nyeg, hogy a résztvevők maguk találják ki és mondják el a szabályokat.

Digitális tablókészítés
Készítsünk a Szent György-hegyhez kapcsolódó digitális tablót földtani témakörben! Több cso-
portban dolgozzunk! Az egyik csoport foglalkozzon a magmás kőzetekkel, a másik az üledéke-
sekkel! A digitális tabló ábrázolja a képződési körülményeiket is! A harmadik tabló mutassa be 
a hegy kialakulásának és fejlődésének a történetét!

Szükséges eszközök: saját fénykép készítése esetén fényképezésre alkalmas eszköz, digitális 
eszközök

Keresd meg a párját!
Minden kiömlési magmás kőzetnek megvan a mélységi magmás párja. Cédulákra írjuk fel a kő-
zetneveket, minden cédulára egyet, majd keressük meg a párokat! Előzetes ismeretek hiányá-
ban az internetről is lehet tájékozódni (pl. a „magmás kőzetek”, „vulkanizmus” kifejezések vagy 
az alábbi táblázatban szereplő kőzetek nevének beírásával).

Például álljon itt néhány pár:

Kiömlési magmás kőzet Mélységi magmás kőzet
bazalt gabbró
andezit diorit
riolit gránit

Szükséges eszközök: papírlapok a kőzetnevekkel

Hátamon a nevem
Írjuk fel a tanúhegyek, továbbá jellemző kőzeteik, ásványaik, növényeik, állataik nevét kis cé-
dulákra, akár jellemző fogalmak is felkerülhetnek, mint tengerszint, bazalttufagyűrű, vulkán stb. 
Játék kezdetén ezekből a cédulákból mindenki kapjon a hátára egyet, de úgy, hogy saját ma-
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gáról ne tudja, hogy kicsoda, micsoda; vagyis nem láthatja a cédulát. Egy adott jelre mindenki 
induljon el, és kérdések segítségével próbálja meg kideríteni, mi van a hátán lévő cédulára írva. 
Fontos, hogy egyvalakitől csak hármat lehet kérdezni. Aki kitalálta a nevét, maradjon a játékté-
ren, mert a többiek tőle továbbra is kérdezhetnek! A játék akkor ér véget, ha mindenki kitalálta 
a saját nevét. A játék lezárása után beszéljük meg, hogy ki mi volt a játékban, és hogyan fej-
tette meg a saját feladványát!

Szükséges eszközök: cédulák a kitalálandó szavakkal, cellux vagy biztosítótű

Egy kis irodalom
Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című művében így ír a Szent György-hegyről: „Ott áll Szent 
György hegye. Néma méltósággal, fenséges nyugalommal. Ez is kúp. Ez is tűzhányó volt millió 
év előtt. Hatalmas vállain duzzadnak az izmok. Minden izomduzzadás óriási sziklagombolyag. 
Az egész hegy mégis kerek, valami csodálatos szerszámmal simára, gömbölyűre faragta az 
alkotás. Nem is hegy ez, hanem dombormű. Két élő testvére van. Az egyik itt előttem, a Bada-
csony, a másik fönt Veszprém megye nyugati síkján a Somlyó. A három testvér közül melyik 
a legszebb, ki tudná azt megmondani?”

A megadott hívószavakat felhasználva párokban írjunk költeményeket vagy kisprózai alko-
tásokat, és készítsünk illusztrációkat is hozzá! Hívószavak: Szent György, vulkán, szőlő, vitéz, 
kalap, óriás, vigyáz, sárkány, láva, szőlő.

Szükséges eszközök: lapok, rajzeszközök

Mesélő természet
Üljünk körbe, és az út során gyűjtött természeti tárgyakkal teli kosarat helyezzük középre!  
Az egyik tanuló válasszon egy tárgyat, és kezdjen el egy történetet róla. Amikor a játékvezető 
jelez, a kezében lévő tárgyat adja tovább valakinek a csoportban, akinek a megkezdett tör-
ténetet kell folytatnia. Addig tart a játék, amíg mindenki hozzá nem fűzött valamit a kiinduló 
történethez, vagyis az adott tárgy vissza nem kerül az első emberhez.

Változat: Minden második vagy harmadik gyerek újabb tárgyat vesz ki, és azt is belefűzi 
a történetbe.

Szükséges eszközök: az út során gyűjtött természeti tárgyakkal teli kosár

Fényképész
A kirándulás során pihenésként, illetve a táj megfigyelésére használható játék.

Párban játsszuk, a tanulóknak egymás elé kell állni. Az elöl álló tanuló a fényképezőgép, a mö-
götte álló pedig a fényképész. Aki hátul áll, megfogja a társa vállát, aki elöl áll, becsukja a sze-
mét. A hátul álló szóval irányítja társát, mennyit lépjen előre, jobbra vagy balra, illetve álljon 
meg. Amikor megáll, akkor a fényképész (a hátul álló tanuló) csak a fejét irányítja a társának 
le vagy föl, abba az irányba, amit szeretne lefényképezni, vagyis a kamerával láttatni. Ha beál-
lította, a fejére teszi a kezét, erre a jelre az elöl álló játékos kinyitja a szemét, vagyis exponál. 
Aki hátul áll, ötig számol, majd szembefordulnak egymással, és a fényképezőgép elmondja, mit 
látott. Akkor sikerült a kép, ha megegyezett azzal, amit a fényképész akart, vagyis ekkor jó 
volt a beállítás. Ha nem egyezik, megbeszélik, hogy a fényképész mit is szeretett volna fotózni. 
Ezután szerepet cserélnek. A játék során kölcsönösen ráirányíthatják egymás figyelmét a kör-
nyezetükben látható szépségekre, érdekességekre.
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A tatai Öreg-tó és környéke

Tatát a „vizek városának” is hívják, környéke természeti látnivalókban bővelkedik, ideális szabad-
idős helyszín. A város szívében található Öreg-tó Magyarország egyik legrégebbi mesterséges 
halastava. Maihoz hasonlatos formáját az 1700-as években alakították ki. Kerülete körülbelül  
7 km, a part mentén végig körbe lehet sétálni, biciklizni. A tó az utóbbi időben az itt telelő vonuló 
vízimadarak tömegeiről lett híres.

20. kép: Pihenő nyári ludak (forrás: Shutterstock)

A tó helyén a pleisztocénban nyílt vízfelületek, lápok, nádasok, mocsaras területek válto-
gatták egymást, melyeket források tápláltak. Mai formáját az 1740-es években nyerte el, mi-
kor lecsapolták az itt található mocsarakat. A 20. században a források a környéken folytatott 
bányászat miatt egy időre elapadtak, majd a bányászat megszüntetésével újra megjelentek. 
A területen ma is vannak működő források, a Fényes fürdő langyos vizét is ezek biztosítják.  
Az egész év során 20-22 °C-os víz tör fel, naponta megközelítőleg 40 000 liter!

Magyarország 1979-ben írta alá a Ramsari Egyezményt1. Az Öreg-tavat 1989-ben vették fel 
az egyezmény védelme alá eső területek közé. Négy évvel később miniszteri rendelettel megtil-

1 Ramsar városa Iránban található, az egyezményt 1971. február 2-án 18 ország írta alá. Célja a csökkenő vízimadár-ál-

lomány védelme, illetve ennek megfelelően a vizes élőhelyek védelme, megőrzése. Magyarország 1979-ben csatlakozott 

a nemzetközi egyezményhez, melynek jelenleg több mint 170 tagja van. A vizes élőhelyek világnapja február 2.
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tották a vízi vadászatot a tavon. Tata városa 2018-ban elnyerte a rangos „Ramsari város” címet, 
mellyel a vizes élőhelyek védelméért kifejtett tevékenységét ismerték el.

21. kép: A tatai vár az Öreg-tó partján (forrás: Shutterstock)

A vadludak

Az Öreg-tó és környéke fontos fészkelő-, pihenő- és telelőhely. A nagy csapatokban érkező vad-
ludakon kívül a tó körüli erdőkben, nádasokban körülbelül 80 különböző madárfaj él.

November–december hónapokban este-éjszaka akár több tízezer vadlúd is látható a tavon. 
Napközben a környező mezőgazdasági területeken táplálkoznak (ezért reggel „kihúznak” a tó-
ról), de estefelé csapatostul térnek vissza, ez az ún. „behúzás” rendkívüli látvány. Hideg teleken, 
ha a hó lehull, a madarak már nem tudnak itt táplálkozni, ekkor tovább vonulnak délebbre. 
Enyhe teleken előfordulhat, hogy nem vándorolnak tovább, hanem kora tavasszal innen térnek 
vissza északi költőhelyeikre. 

 

Az Öreg-tó környéke

Az Öreg-tó partján található a 14. században épült tatai vár, illetve a 18. században épült Es-
terházy-kastély. 

Az Öreg-tótól délkeletre található a Derítő-tó, mely horgászparadicsommá nőtte ki magát, 
északkelet felé pedig a Cseke-tó, mely szintén horgásztó. Mindkettőt körbe lehet sétálni. 

A Cseke-tó mellett található az Angolkert, melyet a 18. században építettek-telepítettek. 
Jellegzetessége, hogy a növények nem szabályos rendben vannak ültetve (mint a franciakertek-
ben), hanem csoportokban, hogy bárhonnan nézve szép legyen. A kertben műromok, sétányok, 
hidak, műbarlang, vízesés, egy nyárilak és egy pálmaház is található.
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22. kép: Nyári lúd (forrás: Shutterstock)

Az Öreg-tótól északnyugat felé helyezkednek el a Réti-halastavak. A területen tanösvényt 
és kilátótornyot is találunk. Ettől északabbra található a Fényes tanösvény, mely körülbelül 
1,5 km hosszú, a fürdő területének természeti kincseit mutatja be (aktív karsztforrások, állat- 
és növényvilág).

Induljunk, és nézzük meg!

Tata Budapesttől körülbelül 70 km-re van, Győrtől 60 km-re, gépkocsival és tömegközlekedés-
sel (busszal, vonattal) is megközelíthető.

Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Vízvizsgálat – hőmérséklet- és kémhatásmérés
Lehetőség szerint a nap folyamán többször és/vagy több helyszínen végezzünk vízhőmérsék-
let- és kémhatás-mérést, az adatokat pedig vezessük fel egy jegyzőkönyvbe, táblázatba vagy 
megfigyelési naplóba! Jegyezzük fel a levegő hőmérsékletét is! Az indikátorpapírt merítsük víz-
be, majd a színskála segítségével olvassuk le a pH-értéket! Beszélgessünk a megfigyelt különb-
ségek okairól! (A felszíni vizek hőmérséklete késve bár, de követi a napi hőmérséklet-változást, 
illetve a hőmérséklet függ az eredettől is. A Fényes-forrásvidék forrásai enyhén szénsavasak, 
egész évben 20-22 °C-osak.)
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Figyeljük meg a környék növényvilágát! Látunk-e különbséget a hidegebb, illetve melegebb 
vizű tavak növényvilága között?

Megpróbálhatjuk a vizek átlátszóságát/zavarosságát is összehasonlítani úgy, hogy a vizsgált 
vízmintában leülepítjük a lebegő szerves anyagokat, majd összevetjük a mennyiségüket és 
milyenségüket.

Szükséges eszközök: (digitális) hőmérő, indikátorpapír vagy pH-mérő készülék, víz, mintavéte-
lező edények

Vízvizsgálat – makrogerinctelenek vizsgálata, fajismeret
Egy körülbelül 10-20 méteres szakaszról (vízfelszínről, vízfenékről, vízinövények környeze-
téből) kézi háló segítségével gyűjtsük be a makrogerincteleneket! Helyezzük őket vízzel 
teli tálcákra/edényekbe! Csoportosítsuk és azonosítsuk be őket, valamint jegyezzük fel az 
egyedszámot is! Rajzoljuk le őket a füzetbe / megfigyelési naplóba! (A vizsgálat után ter-
mészetesen helyezzük vissza az állatokat a tóba/vízfolyásba!) (Ha a makrogerinctelenek 
vizsgálatával egy vízfolyás vízminőségét szeretnénk megállapítani, keressünk rá interneten 
a „BISEL mérés” kifejezésre!)

Szükséges eszközök: kézi háló, gumicsizma, műanyag tálcák, edények, határozókulcsok

Színek és formák keresése a természetben – a tó környezetének felfedezése
A gyerekek párosával dolgozzanak. Minden párnak adjunk egy színes lapot! A kapott szín titkos, 
a többiek nem láthatják. A tanulók kezdjenek el gyűjtögetni, feljegyezni minden olyan dolgot, 
tárgyat, ami az ő színükkel megegyezik. Szigorúan tilos a természetben kárt okozni (pl. növényt 
letépni, rovart megölni)! Miután visszaérkeztek, mutassák be, mondják el, mit láttak és gyűjtöt-
tek. A többiek találják ki, mi volt a páros titkos színe.

Szükséges eszközök: színes papírok, esetleg üvegcse / bogármegfigyelő doboz

Környezettanulmány készítése a tó védelmében
A gyerekek kisebb csoportokban dolgozzanak. Derítsék ki, jegyezzék fel eddigi ismereteik 
alapján, hogy van-e olyan terület, jelenség, amely veszélyeztetheti a tó tisztaságát, ökológiai 
egyensúlyát. Ezekről készítsenek rajzokat, piktogramokat. A bemutatáshoz feszítsenek ki egy 
megfelelő hosszúságú zsineget, és veszélyességi sorrendben magyarázat kíséretében helyez-
zék el az információs rajzaikat.

Szükséges eszközök: papírok, írószerek, zsineg, csipeszek

Fajfelismerő játék
Az Öreg-tó környékén körülbelül 80-féle madárfaj él. Ezek közül ismerjenek meg néhányat 
a tanulók (pl. vöcsök, szárcsa, szürke gém, nagy kócsag, tőkés réce, kárókatona, réti sas, ván-
dorsólyom). Párokban dolgozzanak, és így írjanak egy-egy rövid apróhirdetést a rájuk osztott 
madarak nevében. (A hirdetés témái lehetnek: eladás, társkeresés, lakhelykeresés, vétel stb.) 
A csoport többi tagjának ki kell találnia, melyik madár írhatta a hirdetést. A madárfajok helyett 
a pedagógus halfajokat is választhat, ugyanis a környéken több horgásztó is található. Ez eset-
ben a diákok ismerkedjenek meg különböző halfajokkal (pl. ponty, harcsa, süllő, csuka, amur, 
compó, kárász, keszeg, küsz, busa, bodorka, balin).



74

Változatok: Ki vagyok én? (egyéni) játék (https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/44); Ki 
vagyok? (https://www.csodaszarvasprogram.hu/jatek/110) (2022. 02. 25.)

Szükséges eszközök: papír, írószer

Az év fája
2014-ben az év fája egy keleti platán volt, mely az Öreg-tó partján áll. Több mint 230 éves, 6,5 
méteres a törzskerülete, és 19 méter magas!

A tanulók gondolkodjanak el azon, hogy ők milyen fák lennének. Örökzöld vagy lombhullató, 
csemete vagy matuzsálem? Hol élnének? Hegyen, tengerparton? Rajzolják le választásukat, 
majd indokolják is meg. A választott fafajta tulajdonságainak nézzenek utána, és ábrázolják 
élethűen a fát.

Szükséges eszközök: papírok, alátétek, színes írószerek, határozókönyvek, atlaszok
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mentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakita-
sa/14_1214_030_101115.pdf (2022. 02.14.) 
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Zselici Csillagpark

A nagyvárosokban az éjszakai világítás miatt csak néhány csillag látható, az ott élők nem látják 
teljességében a csillagos égboltot, a Tejút szépségét. A csillagos égbolt látványa olyan egyete-
mes örökségnek tekinthető, melyet a jövő generációk számára is meg kell őrizni.

23. kép: Csillagos égbolt (forrás: Shutterstock)

Mit nevezünk fényszennyezésnek?

Fényszennyezésnek tekinthető tulajdonképpen minden olyan mesterséges fény, amely nem 
szükséges. A felesleges világításnak komoly és káros hatásai lehetnek. Például felborítja az élő-
világ bioritmusát: csökkentheti a szaporodást, megzavarja a vándorló állatokat, a zsákmányál-
latok nehezebben találnak búvóhelyet, hatással van az emberi egészségre, pénzt és energiát 
pazarol, hozzájárul a klímaváltozáshoz, gátolja az égbolt szabad szemmel való megfigyelését. 
A fényszennyezés a népesség növekedésének kétszeresével növekszik, ma a világ népességé-
nek 83 százaléka él fényszennyezett égbolt alatt! A külső fényforrások gyakran túl erősek, vagy 
nem megfelelően irányulnak a megvilágítandó területre, illetve nincsenek leárnyékolva.

A Zselici Csillagpark felett azonban kifejezetten tiszta, éjjel akár szabad szemmel is jól pász-
tázható az égbolt, a fényszennyezés elenyésző. A park este és éjszaka is látogatható, területén 
tudományos, ismeretterjesztő, valamint oktatómunka is folyik. Az augusztusi csillaghullás meg-
figyelésére kiválóak az adottságai, csodás látványban lehet részünk, ha ebben az időszakban 
felnézünk az égboltra. Július végén és augusztusban ugyanis a Föld a Naprendszernek egy 
olyan részén halad át, ahol az űrben sok-sok – egy üstökös felszínéről származó – porszemcse 
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és kavics található. Hullócsillagként ezeket a kis kavicsokat, porszemcséket látjuk elégni a Föld 
légkörében. Az augusztusi csillaghulláskor látható meteorrajt Perseidáknak (’Perszeusz fiai’) 
hívják, mert úgy tűnik, mintha a meteorraj tagjai a Perseus csillagkép felől indulnának. A csil-
laghullás „tetőzése” általában augusztus 10–15. között tapasztalható. A magyar néphagyomány 
a hullócsillagokat Szent Lőrinc mennyből lehulló tüzes könnyeinek is nevezte. Szent Lőrinc a 3. 
században, augusztus 10-én halt vértanúhalált, és egyes források szerint a máglyán is a bűnös 
világot siratta.

24. kép: Fényszennyezési térkép (forrás: Shutterstock)

A Zselici Csillagpark 2009 óta a Nemzetközi Csillagoségbolt-park cím tulajdonosa, egy Skóciá-
ban található parkkal együtt elsőként Európában! A címet adományozó Nemzetközi Sötét Égbolt 
Szövetség többek között a fényszennyezés csökkentését célzó világítási gyakorlatokat dolgoz ki. 
A szövetség minden év áprilisában újholdkor megrendezi a nemzetközi sötét égbolt hetét, 
akkor, amikor az égbolt a legsötétebb, és a csillagok a legjobban láthatóak. A hét során a fény-
szennyezés negatív hatásaira hívják fel a figyelmet.

Induljunk, és nézzük meg!

Zselici Csillagpark (7477 Zselickisfalud, 064/4. hrsz.): a Csillagpark Kaposvártól 25 km-re talál-
ható, közvetlenül csak autóval vagy különbusszal érhető el, esetleg gyalogosan Zselickisfaludtól 
(5-6 km). Az út végén egy erdei bekötőúton kell haladni, ahol a Csillagpark már ki van táblázva. 
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Ismerjük meg! – Játékok, feladatok, kísérletek

Kutatómunka
A feladat előkészítéseként a tanulók „kutatócsoportokat” alakítanak. A „kutatók” feladata egy-
egy megadott téma feltárása és az eredmények ismertetése. A kutatás során a következő kér-
désekre keresik a válaszokat:

• Mit jelentenek az egyes fogalmak: üstökös, meteor, meteorit, meteoroid, aszteroid?
• Hogy hangzik a Tejút kialakulásának legendája?
• Mit nevezünk Esthajnalcsillagnak, és miért?

2018 óta május 16-án ünnepelhetjük a fény nemzetközi napját, amely a lézer első sikeres 
működésének (1960. május 16.) évfordulója. 

• Ki volt Theodor Maiman? 
• Mi a lézer? 
• Életünk hány területéhez köthető a fény? A diákok keressenek fényhez kötődő tudományos 

felfedezéseket, orvosi tevékenységeket vagy eszközöket, hétköznapi jelenségeket, illetve 
művészeti alkotásokat.

Szükséges eszközök: internet

Kincskeresők
Az éjszakai égbolt segítségével határozzuk meg az északi irányt! Rejtsünk el néhány „kincset” 
a területen, amelyeket az égtáj meghatározásával és az adott lépésszám segítségével kell meg-
találni! A megtalált „kincseket” összerakva álljon össze a megfejtés / egy kép / egy szó stb.

Szükséges eszközök: különböző tárgyak, képek, mondatokat stb. tartalmazó lapok, olló, ra-
gasztó

A bolygók Naptól való távolságának megjelenítése
Jelenítsük meg a bolygók Naptól való távolságát méretarányosan. Ezt megtehetjük makettsze-
rűen, akár egy kézművesprogram részeként vagy „állóképként”. Ez utóbbi esetben a Napot és 
a bolygókat egy-egy tanuló „személyesítse meg”. Válasszunk egy méretarányt, például 1 CSE 
(csillagászati egység) legyen 1 méter! Ebben az esetben a diákok a következőképp helyezked-
jenek el a Naphoz képest: Merkúr: 0,39 m; Vénusz: 0,77 m; Föld: 1 m; Mars: 1,52 m; Jupiter: 
5,20 m; Szaturnusz: 9,54 m; Uránusz: 19,2 m; Neptunusz: 30,0 m. (A Pluto jelenleg törpeboly-
gó-besorolásban van, Naptól való távolsága: 39,5 CSE.)

Szükséges eszközök: makettkészítés: a választott kézművestechnikának megfelelően; „álló-
kép”: mérőszalag

Csillagképek megismerése
Az alábbi feladat a Csillagpark látogatását megelőző, felkészítő feladat lehet.

A gyerekek álljanak sorba a születésnapjuk szerint (az év nem számít). A feladat közben néma 
csendben kell lenni. Ha ez megvan, mondja el mindenki a dátumot, ellenőrizzük, hogy jó lett-e 
a sorrend! A sorból alakítsunk ki csoportokat a diákok csillagjegyei szerint! Az egyenes vonalat 
zárjuk be, álljunk kör alakba! A kör közepén a vezető néhány mécsesből alakítsa ki a Kis Göncölt 
a Sarkcsillaggal, esetleg a Nagy Göncölt is. A csoportok egy-egy rajzot kapnak a csillagjegyük-
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ről, amelyet mécsesekből, illetve fehér szívószálakból ki kell rakniuk, ügyelve a Sarkcsillaghoz 
képesti helyzetükre. Ha készen vannak, gyújtsuk meg a mécseseket! Lenyűgöző látvány. Jár-
junk körbe, nézzük meg mindenkiét!

Szükséges eszközök: mécsesek, fehér szívószálak, gyufa, képek/rajzok a csillagképekről

Forrás: Mozdul a város – avagy utazós és sportos városfelfedező csoportos küldetések (szerda: 
Csillagnézős este). https://www.csodaszarvasprogram.hu/hetiterv/kse06ba20-216 

Az éjszakai égbolt megfigyelése
Keressünk a nagyvárostól távolabbi, minél fényszennyezés-mentesebb helyet! Figyeljük meg 
az éjszakai égboltot, és egy csillagtérkép vagy applikáció segítségével azonosítsuk be a látható 
csillagokat, csillagképeket!

Szükséges eszközök: csillagtérkép, telefonos applikáció

Feladat: Mely csillagképek láthatók az alábbi ábrán? (Az ábrák nem méretarányosak.) A diákok 
párosítsák össze a képen látható csillagképeket a nevükkel. Mely csillagkép(ek) látható(ak) a ta-
vaszi, illetve a nyári égbolton? Mely(ek) a téli égbolton? Melyek láthatóak az egész év során? 
(A tavaszi égbolt csillagképe: Oroszlán. A nyári égbolt csillagképei: Nagy Nyári Háromszög, Sas, 
Herkules. A téli égbolt csillagképe: Orion. Egész évben látható: Cassiopeia, Kis Göncöl [vagy Kis 
Medve a Sarkcsillaggal], Nagy Göncöl a Nagy Medve részeként, Sárkány, a Perseus csillagkép 
egy része.)

2. ábra: Csillagképek

Hullócsillag-számlálás
A feladatot az augusztusi csillaghullás idején érdemes végezni, nagyvárostól távoli, minél kevés-
bé fényszennyezett helyen. A diákok feküdjenek ki egy rétre csillagalakban úgy, hogy jól lássák 
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körben az eget. Ahogy fekszenek, osszák fel maguk között az eget „cikkelyekre”. Mindenki 
a saját „cikkelyére” figyel. Itt számolja, hogy hány hullócsillagot lát, milyen irányból és körülbelül 
mennyi ideig. Megfigyeléseiket a diákok feljegyzik, majd összesítik. 

Szükséges eszközök: papír, toll

Részvétel a Csillagpark programjain
Lehetőség szerint vegyük igénybe a Csillagpark programjait, szolgáltatásait (például: távcsöves 
bemutató, a csillagvizsgáló megtekintése, éjszakai túra szakvezetéssel).
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Függelék

1. melléklet

Baradla barlang
Milyen mészkőformációban alakult ki a Baradla barlang?
Többféle mészkőformáció alakult ki az idők során, a Baradla-barlang 3 különböző mészkő-
ben alakult ki. Az egyik legidősebb kőzet a gutensteini mészkő, ez a kőzet sötétszürke-fekete 
színű, vastagpados, erősen töredezett, így járatképződésre alkalmas, de szennyezettsége miatt 
cseppkőképződésre kevésbé. A Baradla főágának (6,65 km) leghosszabb része steinalmi mész-
kő, világosszürke, jól karsztosodó, cseppkőképződésre kiválóan alkalmas kőzetből áll. A csepp-
kövek mellett különböző ősmaradványokat is megfigyelhetünk ebben a kőzetben, többek kö-
zött zöldalgák, ammoniteszek, tengeri liliomok maradványait. A barlangot alkotó harmadik fő 
kőzet a wettersteini mészkő, amely megtalálható a Vaskaputól az aggteleki kijáratokig húzódó 
barlangrendszerben. Ez már sekélytengeri környezetben képződött, jól karsztosodó mészkő, 
zöldalgák, csigák, ammoniteszek maradványait tartalmazza. A későbbi időszakban a tenger 
visszahúzódott, a meszes üledék megszilárdult, a terület kiemelkedett.

2. melléklet

Fülöpházi-homokbuckák – az „Ismerd fel!” tevékenységhez

Képek Jelöld meg azt, amelyiket 
megtaláltad! Hogyan nevezzük?
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Képek Jelöld meg azt, amelyiket 
megtaláltad! Hogyan nevezzük?

A képek forrása: Országalbum.hu
(homoki báránypirosító, mezei iringó, kék szamárkenyér, homoki ternye, homoki vértő, király-
dinnye, boróka, árvalányhaj)

3. melléklet

A gánti bauxitbánya – a „Kooperatív csoportmunka: a bauxittól az alufóliáig” tevé-
kenységhez
Az alumínium tulajdonságai:

• fém (B-csoport eleme), rendszáma: 13, vegyjele: Al 
• színe szürkés, ezüstös 
• puha, képlékeny, szilárd, ezért könnyen alakítható és jól nyújtható 
• nem mágnesezhető 
• sűrűsége 2,70 g/cm³, ezért könnyűfémnek számít 
• olvadáspontja 660 °C 
• felületén a levegőn passziváló oxidréteg alakul ki 
• tömény savak nem, de híg savak és lúgok oldják 
• kiváló hő- és elektromos vezető
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Előfordulása: 
• oxidjaiban (elemi állapotban nem található meg a természetben)
• bauxitban 
• alumino-szilikátokban (agyagásványok)

Az alumínium felhasználásának lehetőségei. Mire jó az alumínium mint fém? 
Az Európai Unióban uniós szinten az alumínium mintegy 67%-át hasznosítják újra. A kom-
munális hulladékba helyezett csomagolóanyagok 66%-a alumíniumból készült. Ha ezeket 
a hulladékokat elégetik, az elégetés után az alumínium fémes formában jelenik meg a kelet-
kezett hamuban. Uniós szinten a hulladékégetők hamujában fellelhető alumínium 70%-át új-
rahasznosítják. Az alumínium jobban újrahasznosítható, mint a műanyagok („downcycling”), 
de gyengébben, mint az acélok. Az alumínium újrahasznosítása a villamosenergia-felhasz-
nálás szempontjából sokkal kedvezőbb, mint a nyers alumínium előállítása, hiszen az új-
rahasznosításnál a nyers alumínium előállításához szükséges energiának mindössze 5%-a 
szükséges.

Az alumínium fő felhasználási területei:
• közlekedés, járműipar 
• csomagolóipari alkalmazás (fólia, dobozok, tálcák stb.), mivel nem toxikus és ízsemleges 
• építőipar (nyílászárók, traverzek, korlátok, vezetékek, tetőfedés), mivel könnyű szerkezeti 

anyag, és korrózióálló  
• elektronikai alkatrészek (áramvezetők, motor, generátor, kondenzátor, transzformátor 

stb.), mivel olcsó, jó elektromos vezető, megfelelő a mechanikai szilárdsága, korrózióálló 
• háztartási eszközök (edény, evőeszköz, kisgépek, világítástechnika, bútorszerelés stb.) 
• gépgyártás, felszerelések (feldolgozógépek, csővezetéki szerelvények, szerszámok stb.) 

4. melléklet

A Káposztafalvi-karszt és a Szepesség kincsei – a „Védett terület” tevékenységhez
A helyes választ I (= igaz) betűvel jelöltük.

1.  Mit teszel, ha azt látod, hogy a védett területen nyíló virágokat szednek? 
a) Udvariasan megkérem őket, hogy hagyják abba. (I) 
b) Megnézem, milyen virágot szednek. 
c) Megbüntetem őket, mert szabálysértést követtek el.

2.  Mit teszel, ha már messziről hallod, hogy az ösvényen haladók hangosan kiabálnak,  
mutogatnak? 
a) Megmondom, hogy ne zavartassák magukat, úgysincs madár a közelben. 
b) Megmagyarázom, hogy ezzel elriasztják a madarakat és más állatokat. (I) 
c) Hangoskodás miatt visszafordítom őket az ösvényről, nem baj, ha szembemennek 
a többiekkel.

3.  Mi teszel, ha látod, hogy valaki letér az ösvényről? 
a) Nem törődöm vele, egy ember nem tesz sok kárt. 
b) Megmondom, hogy vagy visszamegy az ösvényre, vagy el kell hagynia a védett 
területet. 
c) Megmagyarázom, miért fontos, hogy a védett területeken csak a jelzett ösvényeken 
járjunk. (I)
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4.  Mit teszel, ha megkérnek a kirándulók, hogy fészkelő madarakat fényképezhessenek? 
a) Megkérem, hogy a kiépített leshelyekről fényképezzenek, ne menjenek a fészkek köze-
lébe, ne zavarják a madarakat. (I) 
b) Elveszem a fényképezőgépüket, amelyet a túra végén majd átvehetnek. 
c) Segítek elhajtani az ágakat, hogy a fészkelő madár jobban látható legyen.

5.  Mit teszel, ha megkérdeznek, hogy be lehet-e vinni kutyát a védett területre? 
a) Felvilágosítom őket, hogy csak abban az esetben hozhatják be, ha ezt nem tiltja a sza-
bályzat. (I) 
b) Megengedem. 
c) Figyelmeztetem őket, hogy ne engedjék szabadon a kutyát a túra során.

6.  Mit teszel, ha észreveszed, hogy drónt engedtek fel a tisztáson? 
a) Érdeklődéssel nézem, hogy működik. 
b) Megengedem a drón használatát. 
c) Nem engedem meg, mert elriaszthatja a madarakat. (I)

7.  Mit teszel, ha a látogatóknál védett virágokból összeállított csokrot találsz? 
a) Megengedem, hogy hazavigyék, most már úgyis mindegy. 
b) Elmagyarázom, miért fontos, hogy a virágokat ne szedjék le. 
c) Kifizettetem az eszmei értéket, mert szabálysértést követtek el. (I)

5. melléklet

A légköri jelenségek – a „Felhőfigyelő” tevékenységhez

Elnevezés Hol 
található? Rövid leírás Láttam 

(mikor? hol?) Rajza

pehelyfelhő magas

5–15 km magasságban kép-
ződik fehér, finom rostokból, 
jégkristályokból.

bárányfelhő magas

Szabályos elrendezésű, 
önárnyék nélküli, különálló 
vagy egybeolvadó fodorszerű 
gomolyagok.

fátyolfelhő magas

Rostos, fonalas vagy sima 
szerkezetű, áttetsző, fehéres 
ködfátyol.

párnafelhő középmagas

Fehér vagy szürke, önár-
nyékkal rendelkező gomoly-
felhő, párnafelhő.

lepelfelhő középmagas

Csíkos, rostos, sima rétegű, 
szürkés, kékes felhőlepel, 
mely az egész égboltot 
beterítheti.
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Elnevezés Hol 
található? Rövid leírás Láttam 

(mikor? hol?) Rajza

gomolyos  
rétegfelhő

alacsony

Szürke vagy fehéres árnya-
latú felhőtakaró, felhőréteg, 
amely majdnem mindig meg-
lehetősen sötét rétegből áll.

rétegfelhő alacsony

Általában szürkés színű felhő, 
elég egyenletes felhőalappal. 
Hullhat belőle szitáló eső, 
fagyott eső vagy szemcsés 
hó. Ha a Nap átsüt a felhőn, 
körvonalai felismerhetők. 
Gyakran alakul ki a talajról 
felemelkedő ködből.

gomolyfelhő alacsony

Különálló felhők, általában 
sűrűek és éles körvonalú-
ak. Tömb, kupola, torony 
alakúak, és feldudorodó felső 
részük ragyogóan fehér, míg 
alapjuk viszonylag sötét és 
vízszintes.

esőréteg-
felhő

több szintet 
átfog

Szürke, gyakran igen sötét 
felhőréteg, a folyamatosan 
hulló eső vagy hó következ-
tében erősen elkent alakkal. 
A csapadék a legtöbb eset-
ben eléri a talajt, rendszerint 
tartós, folytonos esőzés vagy 
havazás formájában.  
A felhőréteg alatt gyakran je-
lennek meg alacsony, tépett 
foszlányok.

zivatarfelhő
több szintet 
átfog

Vastag, sűrű felhő. Alakja 
oldalról hegységre vagy 
toronyra emlékeztet. Felső 
részein sima, rostos vagy ba-
rázdált képződmények figyel-
hetők meg. Csúcsa majdnem 
mindig sík, lapított, amely 
gyakran üllőre vagy hatalmas 
tollpehelyre emlékeztető for-
mában terül szét. Tartalmaz-
hat esőcseppeket, hópely-
heket, fagyott esőcseppeket 
és jégdarabokat. Csapadéka 
mindig heves és záporszerű. 
Kialakulását mennydörgés és 
villámlás kíséri.
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6. melléklet

Szent György-hegyi bazaltorgonák 
A Sárkány-lik legendái
„A Szent György-hegyi sárkánymondát Nyírő Zsolt (2009) a következőképpen ismeri: »A Szent 
György-hegyen élt egy sárkány, aki azzal szomorította a falu (mármint Kisapáti) lakóit, hogy 
minden évben követelt magának egy szép leányt, aki feleségül megy hozzá. Megfenyegette 
a falusiakat, ha nem teljesítik a kérését, elpusztítja az egész falut. Volt sírás-rívás, amikor a sár-
kány elragadta a szép lányokat, mindaddig, amíg egy idő elteltével nem hallottak a sárkány felől 
az emberek. Tanakodtak, vajon mi történhetett vele, és elhatározták, hogy felmennek a hegy-
re, és bemerészkednek a barlangjába. Így is tettek, és megtalálták a nagybeteg sárkányt.  
Az emberek azonban nem hagyták magára, ápolták, gyógyították, mégnem egy napon a sár-
kány így szólt: Amiért ilyen jók voltatok hozzám, soha többé nem fenyegetem a falut, és nem 
kérek több leányt feleségnek. A falusiak nagyon megörültek, hogy most már nem kell félniük 
a fenevadtól. Sokáig éltek egymás mellett békében az emberek a faluban, a sárkány a hegyen. 
Teltek az évek, a sárkány megöregedett, járni és repülni sem volt már ereje, aztán egy éjszaka 
kilehelte a lelkét, amelytől az egész barlang jéggé változott. – Azt tartják, ezen az éjszakán 
keletkezett a mai jégbarlang, amelyben a sárkány örök álmát alussza.«” 

1737-ben Gyurkovits György – Bél Mátyás dunántúli „adatgyűjtője” – jegyzeteket készített 
a Szent György-hegyi megfigyeléseiről: „A Szent György hegye nevét a mesebéli sárkányölő 
vitéztől vette, és a köznép – nem tudni, mely szerző kitalálása után – ma is úgy képzeli, hogy itt 
játszódott le az a küzdelem; szerintem ez a mese avval a barlanggal van összefüggésben, mely 
a hegy nyugat és észak közti oldalán tátong elég széles nyílással, és lehúzódik számos kivájt 
üregen át, majd felfelé, majd ismét lefelé öblöződő sötét és ismeretlen mélységekbe.”

Forrás: Eszterhás István (2018): Magyarországi nemkarsztos barlangok mondái és legendái. 
Karsztfejlődés, 23. sz., 249–267. http://www.epa.hu/03100/03192/00023/pdf/EPA03192_
karsztfejlodes_2018_23_249-267.pdf (2022. 02. 01.)

Egy másik, közismert változat szerint a lénnyel maga sárkányölő Szent György végzett, mivel az 
ő kedvesét is elragadta. Ebből a legendából született a hegy mai neve is.
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