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Tanári segédkönyv
a Pálfája tanösvényhez
Nagykőrös

Tanösvények Budapest körül sorozat:
1. Nagy-Szénás tanösvény – Nagykovácsi (angol nyelven is)
2. Jági tanösvény – Pilisszentiván (angol és német nyelven is)
3. Fóti-Somlyó tanösvény – Fót
4. Sas-hegy tanösvény – Budapest, XI. kerület (angol és német nyelven is)
5. Kőpark tanösvény – Budapest, XII. kerület
6. Veresegyházi tavak tanösvény – Veresegyház
7. Sisakvirág tanösvény - Nagykovácsi
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Szerkesztette: Előd Réka és Verő György
Lektorálta: Karlné Menráth Réka
Olvasószerkesztő: Palkó Katalin
Címlap grafika: Zsoldos Márton
Nyomdai előkészítés és nyomda: Köménymag Kft.
Kiadja: Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Felelős kiadó: Füri András igazgató
Budapest, 2012
A Pálfája tanösvény vezetőfüzet és a tanári segédkönyv letölthető a www.pusztaitolgyesek.hu honlapról, és
beszerezhető az alábbi helyeken:
DINPI iroda – Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.
DINPI Zöld Pont Iroda – Budapest XII. Költő u. 21.
Polgármesteri Hivatal – Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Arany János Művelődési Központ – Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Cincér füzetek:
1. Selyem-réti tanösvény – Ócsa
2. Haraszt-hegyi tanösvény - Csákvár
3. Strázsa-hegyi tanösvény – Esztergom
4. Földtani tanösvény – Gánt
5. Tanösvény a Turjánban – Ócsa
6. Bakanccsal a Vértesben – Csákvár, Gánt, Csókakő
7. Hajta természetismereti túra – Tápiószentmárton, Farmos
8. Az Ipolytól Drégelyvárig – Dejtár, Drégelypalánk (szlovák nyelven is)
9. Pálfája tanösvény – Nagykőrös
10. Madárdal tanösvény – Dinnyés
Fedezze fel…! sorozat:
Fedezze fel a Duna–Ipoly Nemzeti Parkot! (angol nyelven is)
Fedezze fel az Ócsai Tájvédelmi Körzetet!
Fedezze fel a Szemlő-hegyi-barlangot!
Fedezze fel a Pál-völgyi-barlangot!
Fedezze fel a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetet! (magyar és angol nyelven)
Fedezze fel a Velencei-tó környékét!
Fedezze fel a Budai Tájvédelmi Körzetet!

Kapcsolat: palfaja@dinpig.hu +36 30 663 4657
A kiadvány újrahasznosított, környezetbarát papírból készült. A kiadvány megjelenését az Európai Unió
és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatta az „Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek és pannon homoki
gyepek megőrzése a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek pSCI területén” című program keretében.

Kiadványaink megvásárolhatók bemutatóhelyeinken. További információ: www.dunaipoly.hu

Kedves pedagógus kollégák!
A Pálfája Oktatóközpont és Tansövény 2008-ban nyílt meg. Akkor elkészült a tanösvényhez
kapcsolódó tanösvényfüzet, ami sok színes illusztrációval elsősorban gyerekeknek szól. A
kiadvány, amit most a kezében tart a csoportokat kísérő pedagógusok felkészüléséhez kíván
segítséget nyújtani. Használatához elengedhetetlen a Pálfája tanösvényfüzet ismerete, mert
arra épülő, kiegészítő információkat tartalmaz.
A segédkönyv felépítése is követi a tanösvényfüzetet: minden állomáshoz szakmai
háttéranyagot ad, illetve esetenként az állomások közötti útszakaszokra is javasol témákat,
tevékenységeket.
A kiadvány több korosztály számára kínál ismereteket: a mozgásos feladatok, játékok,
versek, találós kérdések, rövid történetek már az óvodásokkal is feldolgozhatók. A tárgyi
ismeretanyag pedig alsó tagozattól középiskoláig hasznosítható. A témánként megadott
szakirodalom-jegyzék segítségével az ismeretanyag magas szinten kidolgozható.
Az oktatóközpont és a tanösvény kialakítását, valamint a terület természetvédelmi célú
kezelését egy LIFE pályázat támogatta 2006 és 2011 között.
Reméljük, hogy kiadványainkkal tartalmas és élménygazdag kiránduláshoz nyújtunk
segítséget. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
További információ:
• a Natura 2000 hálózatról: www.natura.2000.hu
• a LIFE pályázatról és a Pálfája Oktatóközpont programjairól:
www.pusztaitolgyesek.hu
• a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság programjairól: www.dunaipoly.hu
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1. Állomás

Erdőssztyeppek Magyarországon;
Nagykőrös természeti öröksége
Milyen életmódot folytattak őseink?
A nyugat-szibériai őshazában az ugorok a ligetes sztyepp vidéken éltek. Korábban
vadásztak, az i.e. 1700-as években áttértek az állattartásra és a földművelésre. A szárazabb
sztyeppterületeken az állattartás játszotta a fő szerepet. Az állatokat egész éven át mozgatták,
mindig olyan területekre terelték őket, ahol megfelelő legelőt találtak. A téli (folyótorkolatok,
széltől védett völgyek) és a nyári szállás között mozogtak. Ezt nevezik nomadizmusnak.
Állandó épület a téli szálláson volt, a nyári szálláson nemezsátorban laktak.
Hogyan biztosította az erdős puszta a megélhetést?
A téli szállások mellett földműveléssel is foglalkoztak, de ennek szerepe az állattartás mellett
alárendelt volt. A ligetes tölgyerőkben a sertéseket makkoltatták.
Útban a 2. állomás felé:
Figyeljük meg a selyemkórót (a 8. állomáshoz is kapcsolható):
• Latin név: Asclepias syriaca. Népies elnevezése: vaddohány. Őshazája: Észak-Amerika.
Angol elnevezése: Common Milkweed = közönséges tejgyom.
• Széles körű felhasználásában bízva Magyarországon szántóföldi termesztésével is
próbálkoztak, de nem váltotta be a reményeket. Az elvadult állományok erőszakosan
terjednek, kiszorítják termőhelyükről az őshonos fajokat. Virága azonban nagyon jó
méhlegelő.
• Sok észak-amerikai indián törzs legfontosabb terménye volt, valószínűleg termeszteni is
próbálták. Hasznosítás:
Gyökerét – gyógyszerként mellkasi és tüdőbetegségekre
Szárát – frissen ételnek, rostjait madzagnak, kötélnek
Levelét – frissen ételnek
Tejnedvét – megszárítva rágóguminak
Bimbós virágát – ételnek
Friss termését – ételnek
„Vattáját”, azaz magjainak repítő szőreit – tömőanyagnak
• Az európai bevándorlók hasznosítási kísérleteiről néhány érdekesség:
Tejnedvét – gumiként ipari méretekben is próbálták hasznosítani.
„Vattáját” – a második világháború alatt bóják, mentőmellények kitömésére használták.
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2. Állomás

Óriások az erdőben:
Pál fája és egyéb famatuzsálemek
Játékok:
Mérjük meg a fákat!
Először minden gyerek oda akar futni a tölgyóriáshoz. Hagyjuk őket, hadd kerüljenek
kapcsolatba vele, majd később kérjünk meg 5-6 gyereket, hogy segítsenek megmérni, öleljék
körbe a fát. Egymás után mindenkire sor kerülhet. Öl, arasz, hüvelyk fogalmának bevezetése.
Hány éves lehet az előttünk álló hatalmas famatuzsálem?
• Idősebb-e a szüleiknél? Hát a nagyszüleiknél? Hát a dédszüleiknél? Hát a szépszüleiknél?
• Hogyan lehet meghatározni a fák korát?
A legbiztosabb, ha megszámoljuk az évgyűrűket, hiszen a mi éghajlatunkon a téli
nyugalmi időszak után újra növekedésnek induló fáknál minden évben eggyel
gyarapszik a számuk. Az évgyűrűk vastagsága évről évre változó, az adott év éghajlati
viszonyaitól függ. Ez a módszer csak kivágott fákon alkalmazható.
A fa törzsének kerületéből is következtethetünk a fa korára: a talajtól másfél méteres
magasságban meg kell mérni a fa kerületét. Ezután el kell osztani el 2,5-tel, kb. ennyi
idős a fa. (Pl. kerület=75 cm, 75/2,5=30 év).
Minden gyerek (csoport) keressen egy lehullott kocsányos tölgy levelet, egy makkot és
egy kupacsot. A levél szélén vezessük végig a mutatóujjunkat! Milyen alakja van a levélek,
mihez hasonlít?
Ugye ismerős a mondás: „kocsányon lóg a szeme”. A tölgy termése, a makk egy nyélen, a
kocsányon fejlődik – erről kapta a fa a nevét. A kupacs a magot védi, a mag és a kupacs együtt
alkotja a makktermést. A gyerekek keressenek csertölgykupacsokat a földön. Beszéljük meg,
hogy ez a tölgyfának melyik része; a kupacs kifejezés megtanítása.
A gyerekek keressenek 4-5 féle lehullott levelet, beszéljük meg, melyik fának a levelei.
Ha eddig csak lombhullató fák leveleit találtak, most keressenek másféle levelet is! Bár a
gyerekek nem gondolják, a feketefenyő tűlevele is lomblevél!
Kóstoljuk meg (ősszel): a vadkörtét (más néven vackort, Süsü kedvenc eledelét) és a
galagonyát.
Mondjuk el együtt: „Őszi éjjel izzik a galagonya…” Miért izzik a ruhája? (Lásd még a 6.
állomást)
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Beszéljük meg: Milyen részei vannak a fának?
A fa teste három főrészre tagolódik: a törzsre, az ágakra és a gyökérzetre. A felső, ágas és
leveles részét a fa koronájának nevezzük. A korona nemcsak az ágakat magukat, hanem a
törzsnek azt a részét is magába foglalja, melyből az ágak erednek. A fák föld alatt elterülő
gyökérzete nagyjából akkora, mint a korona. (Képzeljük el, mekkora lehet a Pál fájának
gyökere!) A gyökerek veszik fel az élethez szükséges vizet, tápanyagokat, ezek segítik a fákat
állva maradni, megtámaszkodni.
A kocsányos tölgy egylaki növény, vagyis ugyanazon az egyeden, de egymástól elkülönülten
találhatók a porzós és a termős virágok. A hím virág szakadozott barkává egyesül, a termővirág
rügyforma, de a tetején kibúvó bibeszál könnyen megkülönbözteti a levélrügytől.
Érdekességek:
A tölgyfa a nagyság, az erkölcsi tartás, a bátorság, az erő és – fájának keménysége révén – a
halhatatlanság szimbóluma. Címereken vagy Mátyás király ábrázolásain is megfigyelhetjük
ezt a jelképet.
A tölgyfa víz alatt nem korhad, korlátlan ideig tartható, s bár színe feketévé változik,
szilárdsága csak nő. E tulajdonsága miatt használják a bognárok hordókészítéshez.
Tölgygubacsokból tintát főztek vasgálic és ecet hozzáadásával.
Az idős tölgyfákat gyakran makkszóró fáknak hagyták meg a környező erdő levágása során.
A tölgyfával kapcsolatos további érdekességekhez forrás:
• Dr. Simoncsics Péter: Hű társunk a holisztikában: a tölgyfa. Természetgyógyász Magazin
Online • (http://www.tgy-magazin.hu/2007.-december/hrsunk-a-holisztikn-a-tfa.html)

Tölgymatuzsálemek Nagykőrösön:
Kisgatyás, Szente Kálmán-fa, Fitos Vilmos-fa, Széchenyi-fa, Rákóczi-fa, Mátyás király fája,
Kincses makkfa, Pál fája.
Pál fáját Nagykőrösön 500-600 évesnek tartják (törzskerülete kb. 596 cm). Ez valószínű,
hogy túlzás, de mindenképpen nagyon idős példány. Összehasonlító adatok környékbeli
tölgyóriásokról: Pusztavacson 610 cm-es 250 éves, Csévharaszton 428 cm-es, 200 éves
kocsányos tölgy áll.
További érdekességek famatuzsálemekről:
• A világ legidősebb fáiról: Éberhardt Béla – Szendrődi Tibor: Meddig élnek a fák?
(http://eberhardt.rpotor.com/19MeddigElnekAFak.pdf)
• Hazai famatuzsálemekről: www.dendromania.hu
• Kapás Tibor: Amiről a kőrösi fák mesélnek címmel.
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Irodalom
Berzsenyi Dániel: Romlásnak indult hajdan erős magyar kezdetű óda
Most lassu méreg, lassu halál emészt.
Nézd: a kevély tölgy, mellyet az éjszaki
Szélvész le nem dönt, benne termő
Férgek erős gyökerit megőrlik,
S egy gyenge széltől földre teríttetik!
Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, melly ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed.
Ábrányi Emil: Dal az öreg tölgyről (1872)
Áll a százados tölgy erdő sűrűjében,
Karcsú hajtások közt kérges ősi fa,
Reszketeg lombjával úgy áll köztünk éppen,
Mint kis unokák közt nyájas nagyapa.
Találós kérdés:
Tavasszal kap levelet,
S ősszel küld csak választ,
De nem egyet, nem is kettőt,
Hanem sok-sok százat.

(fa)

Útban a 3. állomás felé
Figyeljük meg a fekete bodzát (lásd még a 6. állomást)
A bodzát az ördög fájának tartották, mert levele megdörzsölve kénszagot áraszt.
Elsőnek rügyezik a fák közül, és lombja még decemberben is zöldell.
„Jó kecskeméti néphit szerint a hideglelős bodzafához megy, s szól »jó napot bodzafa,
vendéget hoztam, a harmad vagy negyednapi hideglelést« azután átöleli ha vastagabb, ha
vékonyabb két kezével fogja s jól megrázza, mondván »ekkor leljen ki a hideg, mikor másszor
meglátlak«, s elhagyja a hideglelés, bármily erős lenne is.” (Ipolyi Arnold, 1929)
Óvodásokkal: mielőtt odaérnénk a következő állomáshoz, mondjuk el, hogy most egy
nagyon idős bácsikával fogunk találkozni. Kérdezzük meg, hogy illik közeledni hozzá,
hogyan kell viselkedni vele.
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3. Állomás

Vadkárok és egyéb veszélyeztető tényezők
Ezen az állomáson azt próbáljuk kideríteni, mik lehetnek az okai a homoki tölgyerdők
megfogyatkozásának, illetve természetes megújulásuk elmaradásának.
Játék
Keressenek a gyerekek állati „nyomokat” (rágás, ürülék, túrások, agancs, toll, lábnyom
stb.).
A magunkkal hozott zsákból szedjünk ki és mutassunk meg néhányat. Pl. bagolyköpet,
őzagancs, szajkótoll, nagy magyargubacs.
Az apró állatok jelenlétét közvetve lehet fedezni. A gubacs: élő szervezet (vírus, baktérium,
gomba, ízeltlábúak) által okozott rendellenes növényi sejtszaporulat. A gubacs védelmezi és
táplálja a kikelő lárvát. A gubacsok külső alakja és szerkezete a gubacsot kialakító fajonként
eltérő.
Nagyvadállomány: ahol túl sok az őz, a dámvad, a vaddisznó, ott gyakorlatilag lehetetlenné
válik az idős tölgyfák helyét elfoglaló kis tölgyfák fejlődése, azaz a tölgyesek természetes
felújulása. Régen a nagyragadozók (farkas, medve) tartották alacsony szinten a vadállományt,
ma a vadászattal és az itt látható vadkizáró kerítéssel próbálják számukat alacsony szinten
tartani.
Szárazodás: a klímaváltozás a Kiskunságot európai léptékben nézve is súlyosan érinti,
hosszú távon félsivatagi körülmények kialakulásával fenyegeti. A lecsapolások és a csapadék
csökkenése mellett a folyók medrének mélyítése, a legális és illegális vízkivételek (öntözés,
háztartási vízhasználat céljából) és a korábbi ültetvénytelepítési programok is hozzájárulnak
ahhoz, hogy a talajvízszint több méterrel csökkent az elmúlt évtizedekben. A szárazodás
az erdőssztyepp (lásd még az 1. állomás) klíma felől a sztyepp klíma felé változtatja meg
a Kiskunság éghajlatát, ami az alföldi erdős puszták eltűnésével fenyeget. A kevés vizet
megkötni alig képes homoktalajokon (lásd még a 4. állomás) a szárazodás hatásai fokozottan
jelentkeznek.
Erdőgazdálkodási gyakorlat: örvendetes, hogy – elsősorban hegyvidékeinken – egyre
ritkábban alkalmazzák a nagy kiterjedésű erdők egy ütemben történő levágását. Helyette
folyamatos erdőborítást szolgáló módszereket részesítenek előnyben (pl. szálaló vágás). Az
Alföld néhol nagyon száraz termőhelyein a mai napig a „tarvágásos”, teljes talajelőkészítést
igénylő és idegenhonos fafajokat (lásd még a 8. állomás) felhasználó erdőgazdálkodás a
jellemző.
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Özönnövények terjedése: az egyik legfontosabb veszélyeztető tényező a gyorsan terjedő
idegenhonos özönnövények terjedése. Velük a 8. állomáson foglalkozunk bővebben.
Teljes talajelőkészítés: a levágott fák tuskóit kiemelik a talajból, majd „tuskóprizmáknak”
nevezett sávokban lerakják. A talajt 70-90 cm mélyen felszántják, elpusztítva mind a föld
alatti holt faanyagban fejlődő rovarokat, mind a teljes növényzetet.
Ültetvények vagy természetes erdők? Az ültetvények egyetlen, esetleg kettő fafajból álló
„erdők”, melyek egyidős, egyforma méretű fáikkal inkább a mezőgazdasági kultúrákhoz
sorolhatók. Ezzel szemben a természetes erdők változatos korú és méretű, alakú fákból,
többféle fafajból állnak, bennük a faállomány változatosságához alkalmazkodva számtalan
élőlénycsoport megtalálja az életfeltételeit.
Fragmentáció: a természetes élőhelyek feldarabolódása. A kivágott tölgyesek helyére
ültetvények kerültek, a tölgyesek egymástól elszigetelt foltokban maradtak fent. A
fragmentáció azért veszélyezteti a tölgyesek fennmaradását, mert az őket alkotó élőlények
mozgása korlátozott: ha egy tölgyes-szigetről kipusztul egy faj, az csak nehezen tud újra
megtelepedni, ha nincs a közelben egy másik állományának otthont adó másik tölgyes-sziget.
Minél kisebbek a megmaradt szigetek, annál inkább ki vannak téve a fenti veszélynek.
A természetközeli erdőgazdálkodás megismeréséhez ajánlott szakirodalom:
• Frank Tamás (szerk.): Természet – erdő – gazdálkodás. Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület – Pro Silva Hungaria Egyesület, 2000.

Érdekességek
Január 20. Sebestyén napja: ekkor (vagy az e körüli napok valamelyikén) mozdul az erdő,
ébrednek a fák. Megindul a fákban a nedvkeringés. Ezért e nap után már nem szabad élő fát
kivágni egészen Farkas napjáig.
Október 31. Farkas napja: a X. században élt Benedek-rendi szerzetes az erdőirtók,
famunkások, ácsok védőszentje. Farkas napján elalszanak a fák, nedvkeringésük szinte leáll.
Ilyenkor érkezik el a favágás, fadöntés ideje, hiszen ekkor nem „vérzik el” a fa. A régi ember
csak alvó fát vágott ki.
Találós kérdés:
Szép vörös a bundája, ravasz minden komája. Mi az? (vörös róka)
Közmondások – mit jelenthetnek?
Alvó róka nem fog nyulat.
Éhes disznó makkal álmodik.
Útban a 4. állomás felé megfigyelhetjük:
tobozrágásokat, mohát, ősszel sok gombát, harkály véste ezüstjuhart, fenyő alatt növekedő
tölgyeket, kései meggy csemeték (lásd még a 8. állomást), fiatal akácost (lásd még a 8.
állomást), az ültetvényszerű erdőgazdálkodás példáját.
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4. Állomás

A homok mint termőhely
homoki tölgyesek
Játékok
Próbáljanak a gyerekek a száraz homokból galacsint gyúrni!
A homoktalajok „laza szerkezetű talajok”. Az agyagos talajok – amikből könnyű galacsint
gyúrni – „kötött talajok”.
Készítsenek avarlétrát!
Két hosszabb és három rövidebb ágdarabot fektessünk a földre úgy, mint egy létrát. Az
első fokba ép leveleket, a másodikba alig sérült leveleket, a következőbe már szétdarabolt
leveleket, az utolsóba talajt helyezzünk. Így végigkövethető az avar lebomlási folyamata. Az
ezerlábú (ikerszelvényes), az ászka, az erdei vöröshangya, a földigiliszta korhadó levelekkel
táplálkozik, így azokat egyre kisebb részeire bontva. Az avarban élő ragadozók zsákmányul
ejtik a lebontókat. Ilyen ragadozók a százlábúak, a farkaspókok, a kaszáspókok és a futrinkák.
Ezek pedig áldozatul eshetnek a rovarevő emlősöknek, például a cickánynak, sünnek.
Beszéljük meg! Honnan származik az alföldi homok?
Az Alpok és Kárpátok szikláiból! A patakokba és folyókba zuhanó köveket a víz ereje aprítja
kavicsokká, majd még kisebb homok- és iszapszemcséké. A hegyekből a Kárpát-medencébe
érő, lelassuló Dunának és Tiszának már nincs ereje továbbszállítani a hordalékot. A Duna
a múltban többször új medret vágott magának, az ezután szárazra került homokot a szél
rendezte buckasorokba.
Pusztai tölgyesek: az erdős puszták, erdőssztyeppek egy típusa
A homokbuckáson a homok tulajdonságai (alacsony víztartó képessége) miatt kis távolságon
belül jelentős termőhelyi különbségek vannak. Ahol a talaj minősége vagy felszínének
talajvíztől való nagyobb távolsága miatt szárazabb a termőhely, ott homoki gyepek alakulnak
ki. Az üdébb (pl. alacsonyabban fekvő, buckaközi helyzetű) foltokban fás növényzet is ki
tud alakulni. A kettő határán kialakuló cserjés vagy gyepes erdőszegély ad otthont a legtöbb
félárnyékhoz alkalmazkodott, ún. erdőssztyepp fajnak. Ezt a fás-gyepes mintázatot nevezzük
erdőssztyeppnek, erdős pusztának. Az erdőssztyepp tölgyek uralta formája a pusztai tölgyes.
Ezek a fajok az Alföldön nagyon megritkultak, ezért a nagykőrösi tölgyeseknek – a tájképi
érték mellett – ezek a fajok jelentik a legfőbb értékeit.
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A homoki és más élőhelyek mélyebb megismeréséhez ajánlott szakirodalom:
• Bölöni János, Molnár Zsolt, Kun András (szerk.): ÁNÉR 2011- Vegetációtípusok leírása és
határozója. MTA ÖBKI, 2011.
• Király Gergely (szerk.): Új magyar füvészkönyv – Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság, 2009.
• Király Gergely, Virók Viktor, Molnár V. Attila (szerk.): Új magyar füvészkönyv – Ábrák.
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2011.
• Borhidi Attila: Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, 2003. (elektronikus
formában: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-080905-154)
• Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Nemzeti tankönyvkiadó, 2000.
• Verő György (szerk.): Természetvédelem és kutatás a Duna–Tisza közi homokhátságon –
Rosalia 6. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2011.
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5. Állomás

A gyöngyvirágos tölgyes
Játékok
Fajmeghatározás: a tanösvényfüzetben bemutatott fajokat jelöljük meg számozott kis
lapokkal. A gyerekek számára önálló feladat lehet a megjelölt növények meghatározása a
füzet segítségével. (Ez a feladat a 6. és 8. állomáson is alkalmazható.)
Erdei szálkaperje: a tölgyerdők gyakori fűféléje. Bokros csomóiból hosszú, puha, borzas
levelek erednek. Mivel meglehetősen szélesek, kiválóan alkalmasak „fűtrombitának”.
Fűtrombita készítése: zárd össze a két tenyered, a hüvelykujjaid közé feszítsd ki a fűszálat
(mint hangszálat), és fújj bele erősen!
Májusi gyöngyvirág: levele összetéveszthető az ehető medvehagymával, de a gyöngyvirág
levele és termése is MÉRGEZŐ! A lovagkor talán legbecézőbb magyar szóhasználata a
gyöngyöm-gyöngyvirágom kifejezés. Népdalainkban, szóhasználtunkban még ma is őrizzük
mint kedvesünket becéző formulát.
Két fa között fölsütött a holdvilág,
Az én babám olyan mint a gyöngyvirág.
Fele fehér fele piros fele más
Ha vétettem kis angyalom megbocsáss.
Jaj de sokat elindultam elmentem,
Tihozzátok soha be nem mehettem.
A kapuba úgy elfogott valami,
Azt az érzést ki sem lehet mondani.
(CD: Egyszólam: Zöld erdőben táncolnak (8. szám))

A menyasszony szép virág, koszorúja gyöngyvirág,
Az a boldog vőlegény, ki azt mondja: az enyém.
A menyasszony gyöngykoszorú, csak az én szívem szomorú,
A menyasszony szíve tája, boldog minden dobbanása.
(Népdal, Mezőség, Szék)

Erdei gyömbérgyökér: a középkori legendák szerint az ördög és a gonosz szerzetek nem
bántják azt az embert, aki a zsebében erdei gyömbérgyökeret tart.
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Piros madársisak: a május végén, június elején virágzó piros madársisak a mérsékelt égövi
orchideák (kosborok) képviselője, melyek trópusi rokonaiktól eltérően a talajon élnek. A
talajlakó orchideák gyökerét gombafonalak gazdag hálózata szövi át, melyek segítenek a
növénynek a víz és ásványi anyagok felvételében. Ezt az együtt élő (szimbionta) kapcsolatot
az orchidea egész életén át fenntartja. Virágának lepellevelei sisakszerűen borulnak össze,
mintha ölelő madárszárnyak volnának. Védett növényünk!
A hazai orchideákat bemutató szép szakkönyv:
• Molnár V. Attila (szerk.): Magyarország orchideáinak atlasza. Kossuth kiadó, 2011

Mese:
A nyárfa és a fenyőfa
Elmondom nektek, hogy miért reszket s miért zúg oly szomorúan a nyárfa.
Egyszer Jézus Krisztusnak el kellett rejtőzni az ellenségei elől. Nem volt egyéb menedéke a
pusztán, csak egy nyárfa. Fölment arra, s meghúzódott az ágai között.
Hanem a nyárfa ága, levele nem tudta eléggé elrejteni Jézus Krisztust, s megtalálták az
ellenségei. Akkor mondotta Jézus:
- No, te nyárfa, nem rejtettél el engem, ezentúl télben-nyárban dideregj!
S azóta a nyárfa reszket télen-nyáron, s zúg olyan szomorúan, mintha valami nagy bánata
volna.
Hát azt tudjátok-e, miért zöld mindig a fenyőfa?
Az is Jézussal történt, hogy egyszer az ellenségei elől a fenyőfára menekült. Fenyőfának sűrű
lombja úgy eltakarta, hogy az ellenségei, kik az életére fenekedtek, nem találták meg. Mikor
aztán az ellenségei eltávolodtak, leszállott a fenyőfáról, s megáldotta.
- No, te fenyőfa, télen-nyáron zöldellj!
Azóta zöld a fenyőfa levele télen is, nyáron is.
(Benedek Elek gyűjtése)
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6. Állomás

Gyöngyvirágos tölgyes
a bokrok sűrűjében
Játék
Bodzapuska készítése: a bodzapuska csöve egy bodzaág két bütyök közti darabja, amelynek
ki kell szedni a belét. Ehhez faragni kell egy dugófát, ami belefér a csőbe, s olyan hosszú,
hogy végigér rajta. A hozzá való golyót egy megfelelő méretű bogyó helyettesítheti, amit a
közelben gyűjthetnek a gyerekek. A cső mindkét végébe egy-egy golyót kell beszorítani, majd
az egyiket be kell lökni a dugófával. A csőbe szorult levegő a másik golyót nagy durranással
kilöki.
Levél- és termésfelismerés: a földre hullott levelek és termések gyűjtése és meghatározása.
Beszéljük meg! Az erdő szintjei
Az erdőt alkotó fafajokon kívül cserjék és lágyszárúak is élnek az erdőkben, ezek szinteket
alkotnak: avarszint (vagy gyepszint), cserjeszint és lombkoronaszint. Minél több fényt enged
át az erdőt alkotó fafajok lomkoronája, annál fejlettebb és sokszínűbb a két alsó szint.
Miért gazdagabb egy lazább lombkoronájú erdő élővilága, mint egy erősen záródó
koronaszintű erdőé?
(fészkelő hely, búvóhely, táplálék stb.)
Milyen állatoknak és növényeknek nyújt élőhelyet a gyepszint és a cserjeszint?
Közönséges mogyoró: a mogyorós csokit mindenki ismeri, a közönséges mogyoró hosszú,
egyenes vesszőit azonban kevesen ismerik fel. Kérgének főzetét ülőfürdőnek használták
aranyeres bántalmakra. Sok babona, néphit fűződik hozzá, pl.: Nagypénteken nyesett
mogyorófavessző megóv a villámcsapástól.
Vadrózsa: szúrós tüskéiről a régiek tüskefának is nevezték. C-vitaminban gazdag terméséről
pedig csipkerózsaként is ismert. A csipkebogyót széleskörűen használják a konyhában és a
népi gyógyászatban, teának, lekvárnak (hecsedli), szörpnek, levesnek, mártásnak, ecetnek,
sőt likőrnek, bornak is.
Miért nem teljesen igaz a mondás: nincsen rózsa tövis nélkül?
Mert a rózsának tüskéje van. A tövis tulajdonképpen egy hegyes ágdarab, a tüske pedig a
növényi bőrszövet módosulása.
Varjútövis: igen szúrós, melegkedvelő cserjénk. Fekete bogyóiról és karmoló töviseiről kapta
nevét. A terméséből készült gyógyteát has- és vízhajtóként használják.
Egybibés galagonya: termése és virágzó hajtása gyógyhatású, elsősorban a szívre
(szívgyengeség, szívfájdalom, szabálytalan szívverés) és a vérkeringésre hat. A zsenge
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galagonyalevelek nagyon jók salátába is. A szárított virágokat leforrázva, vagy érett bogyóit
beáztatva és felforralva finom gyógyteát készíthetünk belőle.
Kökény: kökény szavunk honfoglalás előtti török eredetű, a kék („kik”, „kök”) szóból
származik, akárcsak a kökörcsin. Népköltészetünkben gyakran szerepel.
Irodalom
Tóth Árpád: Kecskerágó
Az égen nyári fényözön;
De minden bokrot megelőzve
A kecskerágó már az őszre
Bíborsapkásan ráköszön.
Mintha lombjain csupa kis
Tündéri pöttöm püspök ülne…
Emlékszel erre a novellára? Ki írta és mi a címe?
„Belenyúlt a ruhája egyik feslésébe, és kimarkolt belőle néhány szem kökényt. Egy szem elgurult,
Cintula azt mindjárt fölkapta és beleharapott. El is fintorította a száját, úgy, hogy a füléig ért.
- Tanító úr, kérem, ez nem jó - jelentette olyan komolyan, mintha csak parancsba kapta volna,
hogy mondjon véleményt a kökényről.
- Jó az - mosolyodott el a bice-bóca -, csak sok legyen belőle. A rigók is szeretik.
Tudtam azt én is, hogy a kökényt is meg lehet enni, ha megcsípi a dér. Valamikor még a
malomházban egyszer egész kalappal kaptam Messzi Gyurkától. Egy-két szemet megkóstoltam
belőle, de a színe jobban tetszett, mint az íze.”
(Móra Ferenc: A kis bice-boca)
Javasolt forrás további érdekességekhez, játékhoz:
• Lippay János: Posoni kert (1664). Reprint: Pytheas Kiadó, 2002.
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7. Állomás

Madarak

Játék
Hangtérkép készítése: a gyerekek elszórtan leülnek, és kapnak egy-egy papírlapot, aminek
a közepén X jelöli a gyereket. Mindenki csendben figyel, és a lapon egy-egy ponttal bejelöli,
hogy melyik irányból hallott valamilyen hangot (bármilyen hang lehet). Amit meg tud
határozni, azt rajzzal jelölheti is.
Harkályok: harkályok maguk is készítenek odút, melyet később más fajok is használnak
(pl. cinegék, csuszka, seregély). Ehhez az erdőben puha fájú fafajokra és elpusztult, korhadó
anyagú faegyedekre is szükség van.
Búbos banka: csapongó röptű, díszes tollazatú és bóbitájú madár. A szalakótához hasonlóan
tipikus erdőssztyepp madár: költéséhez odvas fákat igényel, gerinctelenekből álló táplálékát
azonban nyílt területeken, a talajon gyűjti. Férgeket, rovarokat fogyaszt. Áprilistól
szeptemberig él Magyarországon, a telet Afrikában tölti. Nászhangja öblösen szól, messzire
hallatszik: „up-up-up”. Hangjáról kapta tudományos nevét: Upupa epops. „Büdös bankának”
is nevezik, Herman Ottó ezt írta róla: „Valamennyi madár közt a banka leginkább az, a mely
fészkét rutítja, a melynek fiai piszokból és szennyből kelnek; ezért az anyamadár éppen úgy,
mint fia is nagyon rossz szagú. Ezért az a »büdös«jelzője.”

„Madárnyelv” a fonóbeli mesékben
Amikor a poroszlók az Üdvezítőt halálra keresték, a banka azt kiáltotta:
Hup-pu-pu, itt!
A bíbic meg azt:
Búvik, búvik, búvik!
Utána a fürj, hogy:
Itt szalad, itt szalad!
De a kis cinege:
Nincs erre, nincs erre!
Ennek pedig mi legyen a tanulsága? Hallga csak! Az árulásért avval bűnhődik a banka, hogy
örökösen piszokban turkál, fiai pedig nyakig ülnek benne a fészekben is. A bíbic meg a fürj
ki van tagadva az erdőből, így sosem ülhet árnyékos fára. De a kis cinegén rajta van a Teremtő
áldása: tizenkettőt tojik, tizenkét fiat nevel, így megvan a családi boldogsága.
Madarakkal kapcsolatos ajánlott szakirodalom:
• Peter J. Grant, Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström: Madárhatározó –
Magyarország és Európa legátfogóbb terepi határozója. Park Könyvkiadó, 2011.
• Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról. Arcanum, 2003
• (elektronikus formában: http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/pdf/b10024.pdf)
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8. Állomás

„Idegenek” az erdőben
Biológiai invázió: idegenhonos élőlényfajok gyors terjedése, térfoglalása, mely során az
elözönlött élőhely átalakul, leromlik, fajokban elszegényedik. Az élőhelyek pusztulása és
feldarabolódása, elszigetelődése mellett a biológiai sokféleség csökkenésének világszerte
legfontosabb okai között szerepel az invázió. Az invázió jelentősége a szakmai körökön kívül
ma még sajnos nem közismert.
Fehér akác: az Alföldön és a dombságokon széles körben termesztett kiváló haszonnövény.
Kulturális jelentőséget is nyert (dalok, versek, tájképformáló elem). Ugyanakkor agresszív
terjedésével az egyik legveszedelmesebb özöngyom, amely súlyos természetvédelmi kárt
okoz, ezért egyes esetekben visszaszorítása elkerülhetetlen. Növeli a talaj hasznosítható
nitrogéntartalmát, ezzel elősegíti a nitrogénkedvelő gyomok (tyúkhúr, nagy csalán, vérehulló
fecskefű, apró tyúktaréj, fürtös gyöngyike, ragadós galaj, zamatos turbolya) terjedését az
aljnövényzetben, az eredeti, változatosabb növényzet kárára.
Selyemkóró (lásd még az 1. állomást): Messzire kúszó gyöktörzsével és pelyhes magvaival ma
már szinte az egész országban elterjedt. Ahol megjelenik, néhány év alatt egyeduralkodóvá
válik, és majdhogynem lehetetlen kiirtani. Nagy levelei után vaddohánynak is nevezik.
Keserű, ragacsos tejnedve miatt még az állatok sem legelik.
Kései meggy: a nagykőrösi erdő egyik legveszélyesebb özönnövénye. Képes a teljes
cserjeszintet elözönleni, erős árnyalásával kiszorítani az aljnövényzet jellemző fajait, és
gátolni a honos facsemeték fejlődését. Hajtását, levelét megtörve jellegzetes, kellemetlen
szagáról könnyen azonosítható.
Bálványfa: a szintén agresszívan terjedő bálványfát kellemetlen, erős szaga miatt „ecetfának”
is nevezik. Kínából került hozzánk, eleinte díszfaként, majd mindenhol elterjedt. Repülő
magvai az épületek közötti repedésekben is megtelepednek. Száraz élőhelyek veszedelmes
özönnövénye.
További, kisebb számban előforduló özönnövények a nagykőrösi erdőben: nyugati ostorfa,
zöld juhar, gyalogakác, aranyvessző fajok, amerikai kőris, alkörmös fajok.
Ajánlott szakirodalom:
• Botta-Dukát Zoltán és Mihályi Botond (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon –
Özönnövények I-II. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, 2004 (I.), 2006 (II.)
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9. Állomás

Az éltető holt fa
Az erdőkben elpusztuló fákhoz mint élőhelyekhez az emberi használatot megelőző évmilliók
során számtalan élőlénycsoport alkalmazkodott. Az emberi használattal az elpusztult fák
nagy részét kivonták az erdőből, ezzel ezek az élőlények veszélybe kerültek. A természetes
folyamatokat és az erdő sokféleségét is szem előtt tartó erdőgazdálkodásnak tehát bizonyos
mennyiségű fekvő és álló holt faanyag visszatartása is részét képezi.
Játék
A játék a harkályról és a fában fejlődő bogárlárvákról szól. A csoportból kiválasztunk egy
harkályt (a csoport méretétől függően több harkály is lehet), akinek bekötjük a szemét. A
harkály körül kijelölünk egy adott méretű kört, ez lesz a fa törzse. A harkály áll középen. A
többi gyerek lesz a bogárlárva, ők tetszőlegesen elhelyezkednek a kijelölt körben. A harkály
hármat kopogtat, vagyis azt mondja, hogy kop-kop-kop, erre a bogárlárváknak a lehető
legnagyobb csendben három lépést kell tenni arra, amerre nekik tetszik, de a kijelölt körön
belül, majd megállnak. A harkály nagyon figyel, és amerre neszt hall, odamutat. Ha ott
tényleg van egy bogárlárva, ő kiesett, mert a harkály megtalálta és megette. Majd a harkály
újra kopog, a lárvák megint mozognak, és így tovább. A játékot megadott ideig játsszuk. Ha
ezalatt az összes bogárlárvát megtalálta, a harkály győz, ha maradt életben bogárlárva, az a
győztes.
Szarvasbogár (Lucanus cervus): a legnagyobb európai bogárfaj, hímje 3-8 cm, néha akár
10 cm, fekete, szárnyfedői és a hím rágói barnák. A hím feje szélesebb, mint a tor, rágója
csúcsán két, az első harmadánál 1 erős fog található. Lárvakora 6-8 évig tart; a kifejlett
bogár a nyári hónapokban lelhető fel, tölgyfák kicsorgó nedvével táplálkozik, és alkonyatkor
repül. Előfordulása egyre ritkább, aminek egyik oka az öreg tölgyfák számának fogyatkozása,
melyekben fejlődik (korhadt gyökerekben, tölgytuskókban, idős fák tövén). Az utóbbi időből
Nagykőrösről sem ismert előfordulása. A rómaiak csemege gyanánt fogyasztották lárváját,
kifejlett hímje pedig gyermekbetegségektől óvó amulettként szolgált. Védett!
Orrszarvúbogár (Oryctes nasicornis): nagytermetű bogár, fénylő vörösbarna kitinpáncéllal.
Ivari dimorfizmus jellemző rá: a hím fején felfelé álló szarvszerű nyúlvány található, előtorán
kinövések. Lárvái tölgyfák belsejében, fatörzsben vagy komposztban 2-5 évig fejlődnek,
imágó (kifejlett rovar) nyáron, este rajzik, nappal rejtőzködik. Alkalmazkodott a faipari
hulladékok hasznosításához is, ezért fűrésztelepeken is előfordul. Védett!
Cincérek: onnan kapták a nevüket, hogy veszély esetén cincogó hangot hallatnak. Általában
az előtor és a középtor egymáson fekvő felületeinek összedörzsölésével cincognak. Ez
könnyen megfigyelhető, mert ilyenkor a bogár úgy néz ki, mintha bólogatna.
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Közmondás – Mit jelenthet?
Az élő fába is beleköt.
A holtfa szerepéről is olvashatnak a természetközeli erdőgazdálkodás megismeréséhez már
ajánlott szakirodalomban:
• Frank Tamás (szerk.): Természet – erdő – gazdálkodás. Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület – Pro Silva Hungaria Egyesület, 2000.
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10. Állomás

TÁRSASJÁTÉK

További kérdések:
Növényvilág (világoszöld színű mezők)
Milyen vitamint tartalmaz a csipkebogyó?
Sorolj fel három fajt, amiről sok mézet gyűjtenek a méhek!
Mely állatok fogyasztják nagy mennyiségben a földre hullott makkot?
Állatvilág (barna)
Melyik madár a cinegék „kis öregje”?
Mi védi a harkályok agyát a kopácsolás okozta rázkódástól?
Sorolj fel három talajlakó állatot!
Ügyességi (kék)
Csinálj három békaugrást, ha sikerül, ugorj három mezőt előre.
Pókjárásban járd körül a csoportot, utána még egyet dobhatsz.
Természetvédelem (narancssárga)
Miért káros az özönnövények terjedése?
Mit jelent az erdős puszta kifejezés?
Irodalom (sötétzöld)
Hogy hívják a Kormos István verses meséjében szereplő piszén-pisze kölyökmackót?
Játéktechnika (lila)
Túrót ettem, puliszkát,
Attól ugrom ekkorát.”
Hopp, ugorj három mezőt előre!
„Azt gondoltam, amíg élek,
Mindég víg napokat élek.
Minél vígabbat reméltem,
Annál szomorábbat értem!”
Bizony, bizony, egyszer kimaradsz a dobásból.
Tájtörténet, tájhasználat (világosbarna)
Mit jelent az erdők sarjaztatása?
Miért hasznos a gyepterületek legeltetése?
Miért fontosak a mezővédő erdősávok?
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ERDEI ISKOLÁINK
Királyréti Erdei Iskola
A Magas-Börzsöny kapujában, számtalan túraútvonal kiindulópontjában található
minősített erdei iskolánkban iskolai és óvodai csoportoknak egy napostól az egy hetesig,
szállással egybekötött változatos programokat biztosítunk. A felújított, kibővített épület
egyik szárnyában 3-6-8 ágyas szobák, míg a másik szárnyában kétágyas, zuhanyzós szobák,
valamint egy 40 fős oktatóterem áll a gyerekek rendelkezésére. A ház programkínálatát
egész évben előzetes bejelentkezés alapján bárki igénybe veheti. Programjaink: túravezetés
a Börzsöny bármely területére, vizes élőhelyek vizsgálata, élőhely és növényismeret, állatok
által hagyott jelek vizsgálata, állatok megfigyelése nappal és este, hely- és ipartörténeti
emlékek, kézműves foglalkozások;
Cím: 2624 Szokolya, Királyrét
További információ és bejelentkezés:
Takáts Margit, 27/585-625
E-mail: kiralyret@dinpig.hu

Kökörcsin Erdei Iskola
Erdei Iskola a Duna-Ipoly Nemzeti Park „nyugati kapuja’’. Iskolai csoportok, egyesületek,
turistacsoportok számára kínálunk programokat a ma már természetvédelmi oltalom alatt
álló volt katonai gyakorlótéren. Előzetes bejelentkezés alapján egész évben várjuk a látogatókat. Programjaink: madarászat, séta a tanösvényen, vízbiológiai- és az avarban élő szervezetek vizsgálata, vadismeret, gyógynövények és ehető növények, gombák, vasfüggöny túra,
népi mesterségek;
Cím: Esztergom mellett a 117. számú főút és az úgynevezett „Suzuki’’- út kereszteződésében található.
További információ és bejelentkezés:
Dr. Jankainé Németh Szilvia, 30/663-4614
Tel., fax: 33/435-015
E-mail: esztergom@dinpig.hu
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Pilisi len Látogatóközpont
Látogatóközpontunkban kiállítás mutatja be a Szénások Európa Diplomás Terület jellemző élőhelyeit, nagyvadfajait, lepkéit és tájtörténetét. A területen két tanösvény található: a
Nagykovácsiból elérhető Nagy-Szénás és a Pilisszentivánról induló Jági. Utóbbit bejárhatjuk a Látogatóközpontban kapott természtvizsgáló hátizsákokkal is. Önkéntes természetvédelmi munkavégzést is szervezünk. Előzetes bejelentkezés alapján egész évben várjuk a
látogatókat.
Cím: 2084 Pilisszentiván, Bányász u. 17.
További információ és bejelentkezés:
Karlné Menráth Réka, tel.: 30/663-4669
e-mail: menrathr@dinpi.hu; szenasok@dinpig.hu
www.szenas.hu

Pálfája Oktatóközpont
Nagykőrösön a Pálfája-erdőben található a LIFE program keretében felújított oktatóközpont és a tanösvénynek is. A Pálfája Oktatóközpont programjain az ide látogatók megismerhetik a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek’’ értékeit és az itt folyó természetvédelmi munkát.
Előzetes bejelentkezés alapján egész évben várjuk a látogatókat.
További információ és bejelentkezés:
Sápi Mária, tel.: 30/663-4657
e-mail: palfaja@dinpig.hu
www.pusztaitolgyesek.hu
Sas-hegyi Látogatóközpont
A frissen felújított épület földszintjén lévő interaktív kiállítás megtekintése után az emeleti
panorámateraszon pazar budapesti kilátás mellett webkameránk segítségével ragadozó madarak szemszögéből is pásztázhatjuk a tájat. Két szabadtéri terráriumban a pannon gyíkot
és a zöld gyíkot mutatjuk be. Tavasztól őszig rendszeresen tartunk kisemlős-bemutatót.
Előzetes bejelentkezés alapján kisiskolásoknak (Cincér túra) és óvodásoknak (Kökörcsin
túra) terepnapot tartunk. A Látogatóközpont és a hegycsúcsra vezető ösvény segítővel kerekes székkel is járható.
Cím: 1112 Budapest, Tájék u. 26.
Nyitva tartás: március 1-től október 31-ig; kedden, szombaton és vasárnap 10-18 óráig.
Legalább 15 fős csoportok részére nyitva tartási időn kívül is tartunk szakvezetést.
További információ és bejelentkezés:
Telefon: 30/408-4370 www.sas-hegy.hu
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