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BEVEZETÉS 

 

A szakdolgozat témája: Tanösvény-tervezet megvalósítása egy kárpátaljai védett területen, a 

Gyulai-hegyen. A témaválasztás oka az, hogy a területen, sőt még környezetében sem 

létesítettek tanösvényt, ami elsősorban ismertetné az adott terület természeti adottságait és 

értékeit, azok megőrzésének fontosságát és módját, másrészt a látogatók környezeti tudatának 

fejlesztése is célként szerepel.  

A tanösvény-tervezetnek pedagógiai jelentősége is van, mivel a botanikai védett terület 

az általános iskola tanulóival is felkereshető egy szakköri foglalkozás vagy tanulmányi séta 

keretein belül. E tevékenységek során teljes természetföldrajzi feldolgozásra van lehetőség, 

amelyben érinthetjük a terület földrajzi fekvése mellet, a domborzatát, vízrajzát, élővilágát, 

kőzettani, geológiai sajátosságait, látnivalóit, mindezeket a tanterv szerinti a tananyagban is 

tanulják vagy tanulták, valamint más tantárgyaknál is hasznosíthatják a tanulók a tevékenység 

alatt megszerzett információkat. 

A munkánk elkészítéséhez felkutattuk a terület lehetséges megállóhelyeit, fotókat 

készítettünk, amelyek elengedhetetlenek voltak az információs táblák megtervezéséhez, 

valamint egy térképet is készítettünk az állomások és útvonal helyszínéről. A tanösvények 

fogalmával, ismérveivel, típusaival, tervezésével és funkcióival is megismerkedtünk több 

módszertani útmutató által. Segítségünkre voltak a tanösvény tervezési munkálatainak 

meghatározásában Kiss Gábor szerkesztésében megjelent módszertani útmutatók, amelyekből 

a tervezéssel kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati tudnivalókról kaptunk számos információt. 

Mindenképp fontos foglalkozni a témával, ugyanis ezzel a számunkra közeli 

természetet, területet ismerjük és ismertetjük meg, a tájékoztató táblák is felhívják erre a 

figyelmet. 

Az szakdolgozat három fejezetből áll. 

Az első fejezetben a tanösvények fogalmával, ismérveivel, típusaival, tervezésével 

ismerkedünk meg, valamint pedagógiai hasznosságával, amelyet szakirodalom 

feldolgozásával, tanulmányozásával sikerült megírnunk. Emellett a tanösvények funkcióira is 

kitérünk, amelyben több szerző gondolatait ismertetjük.  

A második fejezetben a tanösvény megvalósításának lehetőségét és kialakítását 

tárgyaljuk a Gyulai-hegy botanikai védett területen. A tervezetben hét állomás információs 

tábláit szerkesztettük meg saját készítésű fotókkal és információkkal. A táblák kétnyelvűek, 

hogy magyar és ukrán nyelven is egyaránt olvashatóak legyenek és tájékozódni tudjanak a 
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területen. Ehhez egy saját szerkesztésű térkép is készült, amelyen az állomások száma és 

útvonala látható.  

A harmadik fejezetben egy szakköri foglalkozás tervét dolgoztuk fel, amelyet a 

gyakorlatban is megvalósíthatunk, informáló, játékos és kreatív feladattípusok segítségével. Az 

irányított szakköri foglalkozásra feladatlapokat kapnak a tanulók, amelyre írhatják, gyűjthetik 

ismereteiket. 

A dolgozat szakirodalom és az általunk összeállított tanösvényhez szükséges képek és 

helyadatok alapján került összeállításra. A tanösvények tervezésére vonatkozó szakirodalmak 

irányadóak a tervezési munkálatok meghatározásában, hiszen részletes útmutatót adnak a 

tanösvények tervezésével kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati tudnivalókról. 

 

 

 

 

  



 

8 

 

I. FEJEZET 

A TANÖSVÉNYEK FOGALMA, TÍPUSAI ÉS PEDAGÓGIAI 

HASZNOSSÁGA 

 

A szakdolgozat ezen fejezetében a tanösvény módszertani ismereteit mutatjuk be, milyen 

jelentősége és ismérve van egy tanösvénynek, milyen tényezőket veszünk figyelembe egy 

tanösvény tervezésénél. Fontos az is, hogy közoktatásba beilleszthető terepi tanulmányút is 

lebonyolítható legyen rajta, mivel hatékonyabb, élményszerű oktatást tesz lehetővé. Segíti a 

természethez való érzelmi kötődés kialakulását.  

 

I. 1. A tanösvény fogalma 

 

A terepi környezeti nevelés és szemléletformálás, valamint a környezeti bemutatás egyik 

legfontosabb, legszemléletesebb helyszíne és eszköze a tanösvény.1 

A tanösvények olyan – elsődlegesen a látogatók környezeti tudatának fejlesztése 

céljából létrehozott – terepi bemutatóhelyek, amelyek turistaútvonalra felfűzött állomásokon, 

táblák, vagy kirándulásvezető segítségével mutatják be egy adott terület természeti 

kultúrtörténeti adottságait és értékeit, valamint azok megőrzésének fontosságát és módját.2 

„A tanösvény egy kiépített, információkkal ellátott útvonal egy bemutatandó területen. 

Erről ismerhetjük fel, de szerencsére ennél sokkal színesebb, sokoldalúbb egy ilyen bemutató 

útvonal. A tanösvény fogalma nem zárul le az egyszerű információs tábláknál. A legtöbb 

ösvény táblái rengeteg érdekességet, feladatot tartalmaznak, némelyik interaktív, vizsgálódásra, 

utánanézésre buzdít. Sokhoz készül vezetőfüzet, feladatlap, megoldásfüzet, erdei iskolai 

tananyag. Tehát a tanösvény egy komplex nevelési, szórakoztatási eszköz”.3 

A tanösvény célja, hogy a természeti, vagy kultúrtörténeti érték bemutatásakor a sokszor 

köztudott információkon túl, érdekes és figyelemfelkeltő adatokat is szolgáltasson úgy, hogy 

arra a lehető legtöbb ember felfigyeljen és kielégítse igényeiket. Ezt azonban nem szabad 

erőltetetten végezni. Egy adott területen nem kell bemutatni többet, mint amit a terület nyújtotta 

lehetőség megenged. Természeti érték bemutatásánál törekedni kell arra, hogy az minél 

                                                           
1 KOLLARICS Tímea: A tanösvények szerepe a környezeti szemléletformálásban – tervezés, 

hatékonyságvizsgálat és módszertani vonatkozások. Doktori (PhD) értekezés. Sopron, 2015. 33. 
2 KISS Gábor: Hogyan építsünk tanösvényt? A tanösvények létesítésének elmélete és gyakorlata. 

Zalaegerszeg, Helikon Nyomda Kft., 1999. 15. 
3 BÁRDI Árpád: A tanösvények szerepe a kisiskolások környezeti nevelésében. Doktori (Phd) 

disszertáció. Budapest, 2015. 55. 



 

9 

 

szélesebb körben történjen. Így nem elég csupán a zoológiáról, vagy botanikáról beszélni, 

hanem ezekhez szervesen hozzákapcsolódnak a földtani, földrajzi, geológiai, víztani, 

kultúrtörténeti adottságok és tájökológiai vonatkozások is.4 

A tanösvények legfontosabb ismérvei: 

 az ismeretátadás döntően az állomáshelyekhez kötődik, 

 az állomáshelyeket kijelölt útvonal köti össze, 

 minden tanösvényen vannak állandó épített elemek (minimum egy indítótábla, 

állomásjelző tábla, vagy jel, illetve baleset megelőzést szolgáló létesítmények), 

 a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzésre van szükség tájékoztató táblák 

és/vagy kiadványok segítségével, 

 a bemutatásra kerülő témáknak van közös üzenete, azaz egy meghatározott 

vezérgondolatra vannak felfűzve.5 

 

I. 2. A tanösvények típusai 

 

A tanösvényeken bemutatásra kerülő témáknak általában van egy közös üzenete. Ez az adott 

területen előforduló értékes tájelemek jelentőségének megismertetése, megőrzésük 

fontosságának hangsúlyozása és megőrzésük módjának bemutatása.6 

A tanösvények három fő funkciót töltenek be: 

 oktatási-ismeretterjesztési funkció: információ- és ismeretátadás, érdeklődés 

felkeltése; 

 értékvédelmi funkció: környezeti szemléletformálás, aktivizálás, a látogatók 

irányítása; 

 élményadási funkció: kikapcsolódás, élményszerzés.7 

Magyarországon a tanösvényeket Kiss Gábor szakkönyvei alapján az alábbi 

csoportokba sorolhatjuk:8 

1. Csoportosítás az ismeretközlés módszere alapján: 

                                                           
4 BAJOR-LAMPERT Rita: A tanösvények szerepe és kialakítási szempontrendszere. Doktori értekezés. 

Budapest, 2014. 21, 22. 
5 KISS Gábor (szerk.): Tanösvények tervezése. Módszertani útmutató. Eger, Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, 2007. 10-12. 
6 FŰZNÉ DR. KÓSZÓ Mária: Élmény alapú tanulás a tanösvényeken. In: A földrajz tanítása módszertani 

folyóirat. Mozaik Kiadó Kft. 2013/1. 3. 
7 KISS: i. m. 2007. 12. 
8 Uo. 39-43. 
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 Tájékoztató táblás tanösvény: a tájékoztató táblával rendelkező tanösvényen az 

ismereteket táblán tüntetik fel. 

 „Karós-füzetes” típusú tanösvény: számozott jelek jelzik az útvonalat, hozzájuk 

tartózó tájékoztató füzet tartalmazza az objektumokra vonatkozó ismereteket. 

 Vegyes típusú tanösvény: az előző két típus keveréke. 

2. Csoportosítás az ismeretszerzés módszere alapján: 

 Bemutató tanösvény: a tanösvények legáltalánosabban alkalmazott típusa, 

amelynél az adott terület természeti és kultúrtörténeti adottságai és értékei táblákon, 

vagy egy kirándulásvezetőben kerülnek bemutatásra. 

 Foglalkoztató (munkáltató) tanösvény: az ilyen típusú tanösvényeken a 

látogatóknak különböző feladatokat kell megoldaniuk. 

3. A bemutatásra kerülő ismeretanyag alapján elkülönített típusok: 

 Komplex környezetismereti tanösvény: a komplex ökológiai szemlélet 

kialakítása az elsődleges céljuk, kiemelkedő szerepet játszanak a környezeti 

tudatformálásban. 

 Tematikus tanösvény: egy-egy értéktípus magasabb szintű bemutatását 

hivatottak elvégezni. Elnevezésük a bemutatásra kerülő értéktípus alapján történik. 

4. Felosztás a közlekedés módja alapján: 

 Gyalogos tanösvény: a tanösvények legelterjedtebb típusa, ebbe a csoportba 

tartozik a tanösvények többsége. 

 Kerékpáros tanösvény: főleg a skandináv országokban és Hollandiában elterjedt 

típus.  

 Autós tanösvény: főleg az Egyesült Államokban és Ausztráliában találhatóak. 

 Lovas tanösvény: a lovas közlekedés szabályai szerint kialakított. 

 Vízi tanösvény: vízi közlekedési eszközökre, elsősorban csónakkal, kajakkal, 

kenuval való bejárásra terveznek. 

5. Az útvonal hossza alapján elkülönített típusok: 

 „Séta” jellegű tanösvény: maximum 2 km hosszú, minimális szintkülönbségű 

útvonal. (Speciális változat: lombkorona-séta.) 

 „Túra” jellegű tanösvény: több, mint 2 km hosszú, helyenként nehéz 

terepszakaszokkal. 

6. A helyszínhez való viszony alapján elkülönített típusok: 
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 Helyismereti tanösvény: hely specifikus, konkrét egyetemes értékeket bemutató 

útvonal. 

 Témaközpontú tanösvény: nem hely specifikus, amely egy témával kapcsolatban 

nyújt általános ismereteket. 

 

1. táblázat: A tanösvények típusai 

Szempontok Tanösvény-típusok 

Ismeretközlés módja alapján Tájékoztató 

táblás 

„Karós-füzetes” 

 

Vegyes 

tanösvény 

Ismeretszerzés módja szerint Bemutató Foglalkoztató (munkáltató) 

Jellegük szerint Természetismereti Tematikus  

Közlekedés módja szerint Gyalogos Kerékpáros Autós Lovas Vízi 

Útvonal hossza alapján Séta jellegű Túra jellegű 

Helyszínhez való viszony alapján Helyismereti Témaközpontú 

Forrás: (Fűzné, 2013) és (Kiss, 2007) alapján szerkesztve 

 

I. 3. A tanösvények pedagógiai hasznossága 

 

A tanösvények célja a látogatók környezeti szemléletének formálása és környezeti tudatának 

fejlesztése, ennek érdekében bemutatják egy adott terület természeti, valamint kulturális 

örökségeit és értékeit, illetve ezek megőrzésének fontosságát és módját. Fontos, hogy mindez 

önálló és aktív ismeretszerzés közben valósul meg.9 

A környezeti tudat fejlesztésére különösen alkalmasak a tanösvények, hiszen a 

természet alkotóit és a közöttük meglévő kapcsolatokat, illetve folyamatokat a maguk 

valóságában, természetes körülmények között mutatják be. Állomásaikon a fontosabb 

tudnivalók hangsúlyozásával irányított megfigyelésre késztetik a látogatókat, ezáltal segítve elő 

az ismeretátadás hatékonyságát.10 

A tanösvények lehetővé teszik a természet megismerését, élményszerű felfedezését, 

ezáltal annak megszeretését is. Az érzelmi kötődés ugyanis nélkülözhetetlen a 

természetvédelemhez. A tanösvények az ismeretszerzéssel és értékvédelemmel kapcsolatos 

funkciójuk mellett fontos eszközei lehetnek a szabadidő-eltöltésnek, élményszerzésnek és 

                                                           
9 FODOR Éva: A tanösvények tervezésének pedagógiai vonatkozásai. Eger, 2018. 5. 
10 Uo. 5. 
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egészségmegőrzésnek is. Ebből adódóan turisztikai vonzerőként is megjelenhetnek egy adott 

területen. Ezen kívül a szabadban tartózkodás, illetve a mozgás igényét rejtett módon 

fokozzák.11 

A tanösvények alkalmasak mind az intézményes, mind az intézményen kívüli 

szabadidős környezeti neveléshez. Az iskolai keretek között történő bejáráson túl ugyanis a 

tanulók szüleikkel, baráti társaságokkal, illetve egyénileg is bejárhatják ezeket a 

létesítményeket, elősegítve ezzel szabadidejük konstruktív eltöltését, a fizikai és szellemi 

rekreáció jegyében.12 

A terepen megvalósítható oktatás pedagógiai jelentősége, hogy a terepi oktatás 

megvalósítása céljából kialakított tanösvény biztosítja az aktív, tapasztaláson alapuló 

ismeretszerzés és készségfejlesztés lehetőségét, mert feladatok elvégzésére is irányulhat, ha egy 

munkáltató jellegű szakköri foglalkozást is beiktatunk a tanösvényen, cselekvések során valósul 

meg, a természeti értékek bemutatását is lehetővé teszi, megvalósítja a természetvédelmi 

tájékoztatást.13 

A tanösvény állomásaihoz kapcsolódó feladatok megoldása által a résztvevők a 

környezeti állapotértékelés módszereit is elsajátítják, közben készségek, képességek, 

kompetenciák megszerzésére nyílik lehetőségük, amelyek tantermi körülmények között nem 

valósítható meg, ilyen lehet például a tájékozódás. A csoporttevékenységet kívánó 

feladatmegoldás, így a tanösvény feladatai is valamely környezeti értéket, állapotot, problémát 

vizsgáltatnak, amelyek az adott helyszínen megismerhetőek, fellelhetőek, megtapasztalhatók.14 

A tanösvények számos funkcióval rendelkeznek, ezek a funkciók a tanösvények 

típusától, jellegétől, kialakításától függően változhatnak. 

Ernst Zimmerli, aki német nyelvterületen úttörőnek számított a tanösvények 

létesítésében, az alábbi elvárásokat fogalmazta meg a tanösvényeket illetően:15 

- támogatja az ember és a természet közvetlen kapcsolatát (megismerő funkció); 

- segíti az általános fajismeretet (állatok, növények – ökológiai funkció); 

- gyarapítja a közvetlen környezetről szóló ismereteket (pl. helyi történelem, földrajz); 

- segít meglátni az ökológiai összefüggéseket (megismerés és környezeti tudatformálás); 

                                                           
11 FODOR: i. m. 2018. 5-6. 
12 Uo. 6. 
13 NÉMETHNÉ Dr. Katona Judit: Tanösvény kialakítása természettudományi tantárgyak oktatásának 

fejlesztése érdekében. Tanulmány. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011. 

http://www.ofi.hu/publikacio/tanosveny-kialakitasa-termeszettudomanyi-targyak-oktatasanak-

fejlesztese-erdekeben (Letöltés dátuma: 2020. április 28.) 
14 Uo. 
15 KOLLARICS: i. m. 2015. 37. 
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- növeli a felelősségérzetet a környezettel szemben (környezet- és természetvédelmi 

funkció). 

Az iskolai környezeti nevelésben különösen hangsúlyosnak tartja, hogy a tanösvények 

elősegítik a természettudományos nevelést a szabadban élő objektumok vizsgálata által, minden 

korosztály tanárait segítik a különböző speciális területeken (pl. botanika, állattan, erdészet, 

geológia), valamint tárgyi és módszertani fejlesztést tesznek lehetővé az oktatásban és 

nevelésben. Zimmerli szerint az egyik legfontosabb kritérium és egyben funkció is a 

tanösvények esetében, hogy minden tanösvénynek a szűkebb környezetet, a helyszín 

jellegzetességeit kell kiemelten reprezentálnia, ezáltal lesz speciális.16 

Gebhard és szerzőtársai a tanösvények elsődleges funkciójaként nevezi meg a 

tájékoztatást, az oktatást, a rekreációt, valamint a természeti és a kulturális örökség védelmét, 

és mindezen funkciók a látogatók aktív bevonásával, az élményalapú ismeretszerzéssel 

érhetőek el.17 

Nutz tanösvényekről és élményösvényekről szóló munkájában négy funkciót nevez 

meg: környezeti nevelés, természetvédelem, a látogatók irányítása, valamint a szabadidő 

eltöltése és a pihenés.18 

Kárász Imre a környezettudatosság fejlesztését, a természet élményszerű felfedezését, 

megismerését és megszeretését tartja a legfontosabb funkciónak, hiszen csak az védhető meg, 

amit szeretünk, és csak azt szerethetjük, amit ismerünk. A tanösvények környezeti tudat 

fejlesztésében betöltött szerepét az alábbi indokokkal, jellegzetességekkel támasztja alá:19 

- a tanösvények a természetet a maga valóságában mutatják be (kapcsolatokkal és 

folyamatokkal együtt); 

- irányított megfigyelésre késztetnek; 

- végigjárásukhoz nem szükséges sem különösebb felkészülés, sem felszerelés; 

- a látogató maga választhatja meg a végigjárás időpontját, időtartamát és módját; 

- többször végigjárhatóak és mindig újabb ismereteket és élményeket nyújtanak; 

- egyénileg, családdal és csoportosan is végigjárhatóak; 

- alkalmat biztosítanak a látottak és tapasztaltak pontosítására; 

- a szabadban tartózkodás és mozgás igényét rejtett módon fokozzák. 

                                                           
16 KOLLARICS: i. m. 2015. 37. 
17 Uo. 37. 
18 Uo. 37. 
19 Uo. 38. 
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A tanösvények fent ismertetett funkcióit és a fenntarthatóság célkitűzéseit összevetve 

megállapítható, hogy a tanösvények a fenntarthatóságra nevelés folyamatában a fenntartható 

fejlődés dimenzióinak megfelelően ökológiai, gazdasági és társadalmi (oktatási, jóléti, 

esztétikai, kulturális) szerepet is betöltenek. Oelsner és Rosemann a fenntarthatósági funkciókat 

alátámasztja azzal a megállapítással, hogy a tanösvények nemcsak a természeti-kultúrtörténeti 

ismereteket közvetítik, hanem felelősségteljesebb életre motiválnak, felébresztik az érdeklődést 

a helyi termékek és a természettel harmóniában működő gazdálkodási rendszerek iránt, ezáltal 

hozzájárulnak egy-egy régió fenntartható gazdasági fejlődéséhez, valamint a környezetkímélő 

és felelős turizmus kialakulásához.20 

 

I. 4. Tanösvények helye a közoktatásban, szerepük a természeti értékek megőrzésében 

 

A tanösvények szerepe jelentős, mivel az iskolásoktól a felnőttekig egyaránt az érdeklődést 

felkeltik, mind oktatási vagy élményszerzés céljából hasznosak. A közoktatásban való szerepük 

a következők: 

a) közoktatásba beilleszthető terepi tanulmányok, akár szakköri vagy tanórán kívüli 

foglalkozásként is alkalmazható; 

b) hatékonyabb, élményszerű oktatást tesznek lehetővé; 

c) színesítik a tanórai oktatást; 

d) segítik a természethez való érzelmi kötődés kialakulását. 

A tanösvények egyik fontos funkciója az oktatás és a megismertetés. A tanösvényeken 

alkalmazható pedagógiai alapelveket, ismeretterjesztő módszereket jelentősen befolyásolják a 

látogatók jellemzői.21 

A tanösvény lehetőséget kínál a szülőföld természetének mélyebb tanulmányozására, 

annak titkainak megismerésére. A tanulók számára szervezett kirándulások során a biológia, a 

földrajz, a történelem egyes részeinek felfedezésére, tanulmányozására is alkalmasak a kijelölt 

állomáshelyek. A tanösvény gazdag anyagot kínál ezen ismeretek felfedezéshez és kutatásához. 

A tanösvény lehetőséget nyújt az oktatási folyamat során megszerzett ismeretek 

általánosítására, elmélyítésére, a természetben lévő élőlények megfigyelésére. Az tanösvényen 

történő munka javítja a hallgatók kapcsolatát a természettel.22 

                                                           
20 KOLLARICS: i. m. 2015. 38-39. 
21 Uo. 59. 
22  С. Б. ШПУЛЯР, Методика створення екологічної стежки. Івано-Франківськ, 2011. 4-5. 

(https://www.ippo.if.ua/predmety/geo/media/files/Metod_SES_2011.pdf (2020. május 15. 18:45)) 
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A tanösvényeket felkereső látogatók többféle szempont alapján vizsgálhatók, ilyen 

például a látogatás gyakorisága, az életkor, a lakóhely távolsága vagy a látogatás körülményei, 

akár egyénileg vagy csoportban. Fontos tényező, hogy milyen korosztály számára legyen 

tervezve a tanösvény, ugyanis egyes életkorokban eltérő érdeklődés tapasztalható a környezet 

és a természet iránt. A kisgyerekek kíváncsisága nagyon jó alapot nyújt ahhoz, hogy a 

természettel és a környezettel pozitív kapcsolatot alakítsanak ki, amely egész életükben 

meghatározó marad. Hasonló eredmények érhetők el a kisiskolások versenyszellemére és 

munkakedvére alapozva. A fiatalok és a felnőttek érdeklődésének felkeltése már nagyobb 

kihívás. Minden korosztály esetén a motiváció nagy szerepet kap a kialakítás során: a 

tanösvénynek érdekesnek, tanulásra serkentőnek és élményalapúnak kell lennie. Az érdeklődés 

felkeltésére leginkább alkalmas módszer lehet a méretek megfelelő megválasztása, a mozgásos 

elemek alkalmazása, az esztétikum kihangsúlyozása, az újdonság ereje, az interaktivitás, az 

érzékszervek bevonása, a speciális érdeklődés kihasználása, az optimális megtekinthetőség, a 

közelség szerepe és a realista, eredeti formában történő bemutatás.23 

 

 

  

                                                           
23 KOLLARICS: i. m. 2015. 59-60. 
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II. FEJEZET 

A GYULAI-HEGY TANÖSVÉNY TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA ÉS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI 

 

A tanösvényeken bemutatásra kerülő témáknak általában van egy közös üzenete, mint már azt 

korábban olvashattuk. Ez az adott területen előforduló értékes tájelemek jelentőségének 

megismertetése, megőrzésük fontosságának hangsúlyozása és bemutatása. Kiemelten fontos azt 

hangsúlyozni, hogy a látogató mit tehet az örökségmegőrzés érdekében. A fejezetünkben az 

általunk tervezett tanösvényt szeretnénk bemutatni a Gyulai-hegy botanikai rezervátum 

területén, amelyen az állomáshelyeket kijelölt útvonal köti össze. A tanösvényen az adott terület 

látnivalóinak bemutatása történik meghatározott sorrendben információs táblák segítségével. 

 

II. 1. A Gyulai-hegy, mint botanikai rezervátum 

 

Szőlősgyula területéhez tartozik a Gyulai-hegy természetvédelmi terület. Ez az objektum a 

Kárpáti Bioszféra Rezervátum része, amelyet a település határában hoztak létre, mint botanikai 

rezervátumot, a helyi növényvilág – tölgy, hárs, ritka növényfajok – védelmére.24 

1968-ban létesítették a Kárpáti Természetvédelmi Területet 12,6 ezer hektáron, amelyet 

1997-ben alakítottak át Kárpáti Bioszféra Rezervátummá, amelyhez újabb védett objektumokat 

csatoltak. A Rahói, a Técsői, a Huszti és a Nagyszőlősi járásokban található, hét különálló 

objektum tartozik hozzá:25 

1. Csornahorai természetvédelmi terület, 

2. Uglya-Széleslonkai természetvédelmi terület, 

3. Kuzij természetvédelmi terület, 

4. Máramarosi természetvédelmi terület, 

5. Nárciszok Völgye természetvédelmi terület, 

6. Fekete-hegy botanikai védett terület, 

7. Gyulai-hegy botanikai védett terület. 

Jelenleg a Kárpáti Bioszféra Rezervátumnak a területe 57 880 (a különálló területekkel 

együtt 108,6 ezer) hektár, amely Kárpátaljának 4,5%-a.26 

                                                           
24IZSÁK Tibor: Természetvédelmi területek. In: BARANYI Béla (szerk.) Kárpátalja. Pécs-Budapest, 

Dialóg-Campus Kiadó, 2009. 156, 158. 
25 IZSÁK: i. m. In: BARANYI: i. m. 2009. 155, 156. 
26 IZSÁK: i. m. In: BARANYI: i. m. 2009. 156. 
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1. kép: A Kárpáti Bioszféra Rezervátum területei 

(Forrás: BERGHAUER Sándor: Kárpátalja turizmusa. Beregszász, 2012. 37.) 

 

A Gyulai-hegy botanikai védett terület 176 hektáron terül el a Vihorlat-Gutini gerincen, 

a Nagyszőlősi járásban. A Gyulai-hegyen található az Ukrán Kárpátok legmelegebb éghajlata, 

ami különösen nagy befolyással van a helyi növénytakaró kialakulására. A növények között 

több balkáni és földközi-tengeri fajt találunk. A növényzet általában a Fekete-hegy flórájára 

hasonlít, kifejezett erdőssztyepp jellegű növényzete. Ukrajnában egyedi módon csak itt 

találhatók burgundi tölgyfák (Quercus cerris) és ezüsthárs (Tilia argentea). A területnél leírt 

400 magasabb rendű edényes növény közül 10 faj szerepel Ukrajna Vörös Könyvében.27 Ilyen 

védett növényfajok a kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus) és bánáti sáfrány (Crocus 

banaticus). 

Nevezetes helyei: Hajó-szikla, Kéménykő, Nagybánya, Vérvölgy. Források: Hideg-, 

Vas-, Balázs-, Jánvári-forrás, Picskor. 

                                                           
27KOHUT Erzsébet: Természetvédelem. Oktatási segédlet. 2013. 58.  
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2. kép: Hideg-forrás 

(Forrás: saját készítésű fotó, készítés dátuma: 2020. március 29.) 

 

3. kép: Balázs-forrás 

(Forrás: saját készítésű fotó, készítés dátuma: 2020. március 29.) 

 

4. kép: Jánvári-forrás 

(Forrás: saját készítésű fotó, készítés dátuma: 2020. március 29.) 
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5. kép: Picskor 

(Forrás: saját készítésű fotó, készítés dátuma: 2019. szeptember 27.) 

 

II. 2. A tanösvény tervezési pontjai, típusa és jellege 

 

Egy tanösvény létesítése során különböző szempontokat veszünk figyelembe, amely a terület 

kiválasztásán belül különböző tényezőktől függhet. Ezek a tényezők lehetnek: a bemutatásra 

kerülő értékek információ-tartalma, növények, állatok, földtani képződmények, források, jó 

megközelítési lehetőség, a terület tulajdonjoga, természetvédelmi oltalom.28 

A tanösvény tervezése során elsőként a következő pontokat határoztuk meg: 

- Helyszínválasztás – a Gyulai-hegy botanikai védett terület, amely a Kárpáti Bioszféra 

Rezervátum része.  

- Cél – a település helyi értékeinek, ez esetben a védett botanikai rezervátumnak a 

bemutatása, ismertetése.  

- Célcsoport – az általános iskola tanulói számára alkottuk meg a tanösvényt, de a 

helyiek, vagy akár az ide látogató turisták számára is vonzóvá tehetjük a helyet. 

- Útvonal és állomáshelyek. A tanösvény hossza 2 km. Az állomások száma 7, ahol 

bemutatásra kerül a védett terület, megtekinthető a forrás és patak, megismerjük jellegzetes 

növény- és állatfajait, gyönyörű kilátás tárul elénk a tanösvény legmagasabb pontján, geológiai, 

                                                           
28 KISS: i. m. 1999. 21-26. 
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kőzettani jellegzetességeket fedezhetünk fel, megtekintjük a „Kéménykövet” és a 

„Nagybányát”. Nagyobb szintkülönbségek nincsenek, 130 méter a különbség, kisebb emelkedő 

előfordul, de teljesíthető bármely korosztály számára. 

- Típusválasztás – bemutató tanösvény, ahol a látogatók, táblák által sajátíthatják el az 

ismereteket, kevesebb, mint két óra alatt, kényelmes sétával bejárható a tanösvény. 

A Gyulai-hegy tanösvény Szőlősgyula határában, a Nagyszőlősi járásban, a Kárpáti 

Bioszféra Rezervátumhoz tartozó területen kereshető fel. Jól megközelíthető helyen, viszonylag 

kis területen lesz létrehozva, a felfedezésre váró különleges természeti értékek 

tanulmányozhatóságát biztosítva. Az Avas hegység nyugati lejtőjén lelhető fel, földrajzi 

koordinátái: északi szélesség – 48001', keleti hosszúság – 23005'. 

A tanösvény feladatai közé sorolhatjuk a környezeti elemek megfigyelését, elemzését, 

az élettelen természet (kőzet, domborzat, vizek) és élő természet (növények, állatok) 

vizsgálatát. A terület kijelölésénél, a bemutatásra kerülő témák kiválasztásánál fő szempont az 

informáló jelleg, a természeti értékek megóvására irányuló törekvés, a célnak megfelelő, 

biztonságosan megközelíthető helyek felkeresése. 

A tanösvény az informáló táblák révén tájékoztatna a terület földrajzi helyzetéről, 

víztani értékeiről, életközösségeiről, földtani és felszínfejlődési folyamatairól. 

Az általunk tervezett tanösvény területére az ismeretközlés módszerei alapján, a 

„Tájékoztató táblás tanösvényt” alkalmaznánk. Itt az egyes értékek mellett táblán tüntetnénk 

fel a hozzájuk kapcsolódó ismereteket.  

Ismeretszerzés módszere alapján, a tervezet „Bemutató tanösvényként” funkcionál 

majd, ami azt jelenti, hogy a látogatók a tájékoztató táblák szövegének és illusztrációs 

anyagainak tanulmányozásával, értelmezésével tesznek szert új ismeretekre. 

Bemutatásra kerülő ismeretanyag alapján, a „Természetismereti tanösvény” jellegű. 

Ennek célja a táj, s benne a természeti és az ember által létrehozott tájelemek minél sokoldalúbb 

bemutatása, a komplex ökológiai szemlélet kialakítása. 

A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen állomáshelyekhez 

kötődően, tájékoztató táblák és/vagy kiadványok segítségével ismerhetők meg az érintett terület 

természeti értékei és kulturális öröksége.29 

A közlekedés módja alapján „Gyalogos”, az útvonal hossza alapján pedig a tanösvény 

„Séta-jellegű”. Maximálisan két kilométer hosszú, nem nagy szintkülönbséggel. 

                                                           
29 http://magyarnemzetiparkok.hu/tanosvenyek/ (Letöltés dátuma: 2020. április 29.) 
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Helyszínhez való viszony alapján a „Helyismereti tanösvény” formáját mutatja, amely 

hely specifikus, az útvonal környékén fellelhető konkrét értékeket bemutató útvonal. A 

bemutatás fontos célja, hogy a hely különlegességére is felhívja a figyelmet. 

 

II. 3. A tanösvény tábláinak tartalma 

 

Az alábbi részben a tanösvény állomásain lévő tájékoztató táblák információs tartalma van 

feldolgozva, ehhez szerkesztettük a tanösvény térképét is, hogy térben is tudjuk követni az 

útvonalat. A tanösvény a Gyulai-hegy természetföldrajzi jellemzőit, elhelyezkedését, 

domborzatát, vízrajzi sajátosságait, élővilágát, valamint helyi kőzettani, geológiai sajátosságait 

ismerteti. 

A tanösvény tájékoztató tábláinak helyes megszerkesztésében, tartalmában, térképek és 

ábrák alkalmazásában módszertanilag segítségünkre voltak Kiss Gábor szerkesztésében 

megjelent útmutató kiadványok.30  

A hét állomás információs táblája a mellékletben megtekinthető. 

1. állomás: Indítótábla. Gyulai-hegy tanösvény.  

A tanösvény bejárata a Gyulai-hegy botanikai rezervátumot jelző tábláktól kezdődik, 

ameddig autóval el lehet jutni és le lehet parkolni is. Az erdő szélén, egy kisebb patakon vezet 

át az út egy pallón keresztül. A tanösvény indítótáblái mellett több információs táblát is 

láthatunk. Két tábla jelzi a Kárpáti Bioszféra Rezervátum területét. A táblák ukrán nyelvűek. 

Figyelmeztető felhívásokat is olvashatunk más táblákon, amelyek a szemét kijelölt tárolására 

hívja fel a figyelmet, valamint a tűzzel való óvatos bánásra. 

A tanösvény indítótábláinak kettős szerepet kell, hogy betöltsenek: felkelteni a látogatók 

érdeklődését, valamint segíteni a tanösvényen való eligazodást. 

Az indítótáblákon a következő adatok szerepelnek: 

- tanösvény megnevezése: Gyulai-hegy tanösvény; 

- az útvonal hossza: 2 km; 

- a szintkülönbség: kevesebb, mint 130 méter; 

- az útvonal jelölése:  

- az állomáshelyek száma: 7; 

- a tanösvény útvonalának és állomáshelyeinek térképes ábrázolása; 

                                                           
30 KISS: i. m. 1999. 78-83. 

    KISS: i. m. 2007. 44-82. 
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6. kép: A Gyulai-hegy tanösvény útvonala 

(Forrás: saját szerkesztésű) 

 

Az indítótáblán emblémákra is felfigyelhetünk:  

 

a) Kárpáti Bioszféra Rezervátumot jele; 

 

b) Nagyszőlősi Erdőgazdaság jele.

A tájékoztató táblák kétnyelvűek, magyar és ukrán nyelven is olvashatják az 

információkat az ide látogatók. 

2. állomás: Vízrajzi, domborzati adottságok.  

A 2. állomás területén megtekinthető a forrás, ahol lehetőség van friss víz fogyasztására 

vagy elvitelére. A patakot is megcsodálhatjuk, amelyben évszaktól függően változik a víz 

szintje. Megpihenhetünk a forrás mellett kialakított pihenőhelyen. Az állomás környékén 

különféle növényeket és állatokat tekinthetünk meg, attól függően, hogy melyik évszakban 

látogatjuk meg a védett területet. A patakon átkelve a parttól magasabban fekvő részen, a patak 

bal partján folytatódik a tanösvény, ahol csodás táj tárul elénk. A tanösvényen lassan 

emelkedünk 200 méter fölé. 

3. állomás: A terület honos növényfajai. 
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Az erdő nem pusztán fák sokasága, hanem növények és állatok életközössége, egy jól 

felépített, önműködő természeti rendszer. Ez a rendszer biztosítja az élőlények 

fennmaradásához nélkülözhetetlen körülményeket és számtalan jótékony hatással bír: például 

tisztítja a levegőt, javítja a talaj termőképességét, fenntartja a tápláléklánc folyamatosságát, 

élőhelyet és menedéket nyújt a vadon élő állatoknak.31 

A jellegzetes, itt honos és védett növényfajokról két táblát is felállítunk, annak 

érdekében, hogy még jobban felhívjuk a figyelmét az ide látogatóknak a védett és nemcsak a 

védett fajok megóvására. 

Az alábbiakban ismertetjük, melyek azok a növények, amelyek a tájékoztató táblákon 

is szerepelnek, melyekkel a különböző évszakokban találkozhatunk.32 

Jellegzetes növény a helyiek nyelvén ismert „Börvény”, Kis meténg (Vinca minor) 

amelyhez néphagyomány is köthető. A mennybemenetel ünnepén a konfirmáció alkalmából 

ezzel a növénnyel díszítik a templomot, amely az egész erdő területén honos növény, nemcsak 

a védett területen található. 

Aranyos fodorka (Asplenium trichomanes), egyszeresen szárnyalt levelei kerekdedek 

vagy oválisak. A szár fényes sötétbarna vagy fekete. Árnyas, nyirkos erdőkben, különböző 

kőzetek repedéseiben elterjedt. Magassága 3-12 cm. 

Kereklevelű kapotnyak (Asarum europaeum), vékony, a talajban vízszintesen kúszó, 

helyenként elágazó gyökértörzse a szárcsomókon pikkelyszerű barna alleveleket visel. 

Bükkösökben, gyertyánelegyes erdőkben, ligeterdőkben, fenyvesekben honos. 

Orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), pettyegetett tüdőfű vagy dongófű egész 

Európában elterjedt, Magyarországon is őshonos évelő növény, mely természetes élőhelyén 

elsősorban lomblevelű erdők aljnövényzetében fordul elő. Ez a bokros tövű, fagytűrő lágyszárú 

tavaszonként érdekes külsőt mutat, ovális, csúcsos végű levelei fehérrel pettyezettek, tölcséres 

virágai pedig két színben ékesítik a növényt. A szárak végén nyíló virágok kinyíláskor még 

rózsaszínűek, később azonban kékké válnak. Magassága 40 cm. 

Bánáti sáfrány vagy bánsági sáfrány (Crocus banaticus), a Balkán-félszigeten, 

Ukrajnában, Szerbiában honos, Romániában pedig Erdély endemikus növénye. Szeptembertől 

novemberig virágzik. Élőhelyei a hegyvidéki völgyek és lombhullató erdők. Védett a Kárpáti 

Bioszféra Rezervátum területén. Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel. 

                                                           
31 http://patkosstudio.hu/tanosvenyek/163/csiga-tura-tanosveny-zalakaros (Letöltés dátuma: 2020. 

április 29.) 
32 A növényekről részletes leíró információt az alábbi két oldalon találhatunk: www.terra.hu; 

www.botanikaland.hu 
 

http://www.terra.hu/
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7. kép: Bánáti sáfrány (Crocus banaticus) ukrajnai elterjedése 

(Forrás: https://redbook-ua.org/item/crocus-banaticus-j-gay/) 

 

Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), Kárpáti-balkáni flóraelem, a „krókuszok” közül 

a legnagyobb termetű, 10-20 cm magas faj, gyertyános-tölgyesekben és ezek tisztásain honos. 

Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel. 

 

8. kép: Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus) ukrajnai elterjedése 

(Forrás: https://redbook-ua.org/item/crocus-heuffelianus-herb/) 

 

Odvas keltike (Corydalis cava), az úgynevezett geofiton növények közé tartozik, 

amelyek még lombfakadás előtt virágoznak, majd a gyors termésérlelés után visszahúzódnak 

földalatti gumóikba. Kora tavasszal általában csoportosan jelenik meg, és március-áprilisban 

hozza lilásrózsaszín, ritkábban fehér virágait. Természetes élőhelyei erdők ligetes, gyertyán-és 

bükkelegyes nedves területei, tölgyesek. Egész Európában elterjedt mérgező hatású növény. 

Magassága 10-20 cm. 
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Szellőrózsa (Anemone nemorosa), egész Európában elterjedt tavaszi erdei virág, 

lomblevelű erdők aljnövényzetében, cserjésekben nő, fehér, ritkán rózsaszín, kék színe van. 

Magassága 10-15 cm. 

4. állomás: A terület néhány állatfaja és gombája 

Taplógomba (Daedalea), elterjedt parazita, tölgyeken, tuskókon, mindenféle holt 

lombos faanyagon megtalálható. 

Sebes acsa (Aeshna cyanea), Európa középső régióiban, Skandinávia északi és a Balkán 

déli részeinek kivételével, elterjedt faj. Kedvelt élőhelyei az erdei tavak, beárnyékolt vizű 

árkok, erdei patakok lelassuló szakaszai, évelő kisvizek. 

Foltos szalamandra (Salamandra salamandra), lomberdőket és azon belül is a 

nyirkosabb, sötétebb, mély szakadékokat, vízzel telt patakmedrek közelségét kedveli. Főleg 

bükkösökben és gyertyános tölgyesekben találkozhatunk vele. Középhegységi faj, 200-300 

méter alatt csak ritkán fordul elő. Védett faj, a Berni Egyezmény III. függelékébe tartozik. 

Magyarországon természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Közép-, Nyugat- és Dél-európai 

elterjedésű faj, kelet felé a Kárpátok vonulatáig megtalálható.33 Ukrajna Vörös Könyvébe is 

bejegyezték, megtalálható a Kárpátok 150-1500 m tengerszint közötti nyirkos erdeiben.  Védett 

a Kárpáti Bioszféra Védett Területen és a Kárpáti Nemzeti Parkban.34 

Berni egyezményt (az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyek 

védelméről), 1979-ben hirdették ki, hatályba lépett 1982 júniusában. Ukrajna 1996-ban 

csatlakozott.35 

 

9. kép: Foltos szalamandra (Salamandra salamandra) ukrajnai elterjedése 

(Forrás: https://redbook-ua.org/item/salamandra-salamandra-linnaeus/) 

                                                           
33 http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/foltos-szalamandra (Letöltés dátuma: 2020. április 29.) 
34 https://redbook-ua.org/item/salamandra-salamandra-linnaeus/ (Letöltés dátuma: 2020. április 29.) 
35 KOHUT: i. m. 2013. 27. 
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10. kép: Foltos szalamandra európai elterjedése 

(Forrás: http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/foltos-szalamandra) 

 

5. állomás: Festői táj a tanösvény legmagasabb pontján 

A séta folyamán, több helyen megfigyelhető a fákon lévő moha, a hangyabolyok 

elhelyezkedése, amelyek segítségével az irányokat, égtájakat is meg tudjuk határozni. 

A település abszolút tengerszint feletti magassága 137 méter, a tanösvény legmagasabb 

pontja, ahová eljutunk az pedig 317 méter. Majdnem 150 méter szintkülönbséget állapíthatunk 

meg. A legmagasabb pontról csodálatos látvány tárul elénk, ahonnan a nagyszőlősi Fekete-

hegyet is megtekinthetjük. 

6. állomás: Geológiai, kőzettani jellegzetességek. „Kéménykő” 

A kőzetek közül a terület andezitben gazdag, mivel a „Kéménykőnél”, több sziklánál és 

a „Nagybányánál” egyaránt ezt a magmás kőzettípust fedezhetjük fel. A magmás kőzetek a 

felszín alatt megrekedő vagy a felszínre jutó magma megszilárdulásával képződnek. 
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Az andezit a diorit magma kiömlési kőzetváltozata. Földünk egyik leggyakoribb 

vulkanitja. Gyakori kőzet a Kárpát-medence kainozóos vulkáni szerkezeteiben.36 

A Gyulai-hegyen megfigyelhető az andeziten a fizikai és kémiai mállás, mohák és 

páfrányok egyaránt rátelepednek a kőzetre. 

7. állomás: A „Nagybánya” és környéke 

A tanösvényt bejárva elérkezünk az utolsó megállónkhoz, a „Nagybányához.” Ez egy 

mesterségesen létrehozott bánya, amely felszínén az 1970-es évekig kitermelték a követ. Két 

nagyobb robbantást is véghez vittek az 1960-as években, a helyi lakosok, pontosabban a 

Kertész utca lakóinak elmondása szerint, akik közvetlen közel laknak a területhez. Tehát mai 

jellegzetes formáját ekkor kaphatta, persze azóta a külső eróziós folyamatok is változtattak a 

felszínén, formáján. Miután a Gyulai-hegy 1974-ben védetté lett nyilvánítva, a kitermelési 

folyamatok is leálltak. Mégis látványosságnak számít a bánya és környéke a helyi vagy ide 

látogatók számára. 

 

II. 4. Az engedélyek megszerzése utáni teendők a tanösvény kialakításában 

 

A tanösvény információs tábláinak a megszerkesztése utáni teendő az volt, hogy engedélyt és 

hozzájárulást szerezzünk a tanösvény létesítése céljából, mivel a tervezett tanösvényünk védett 

területen, a Kárpáti Bioszféra Rezervátum határain belül, a Gyulai-hegyen lenne megvalósítva.  

2019 szeptemberében, első lépésként a járási erdőgazdaság helyi felelősét, erdészét 

kerestük meg, akit tájékoztattunk az általános iskola igazgatónőjével terveinkről, a tanösvény 

megvalósításáról. Átadtuk az információs táblák kinyomtatott változatát, amit továbbított a 

járási erdőgazdaság igazgatója felé, valamint kérvény formájában megfogalmaztuk kérésünket, 

hogy engedélyezzék a tanösvény létrehozását a Gyulai-hegyen, és amennyiben lehetőségük 

van, támogassák terveinket. 

Az engedélyre várnunk kellett, szóban már kaptunk biztatást a terveinkkel kapcsolatban, 

de az engedély hivatalos dokumentumát csak 2020 január első napjaiban sikerült 

megkapnunk.37 Az engedély birtokában bizakodva terveztük és folytattuk munkánkat, a táblák 

elkészíttetése, nyomtatása, valamint a költségvetéssel kapcsolatos kérdések megoldása volt 

további teendőnk.  

                                                           
36 GÖNCZY Sándor: A földtan alapjai. Oktatási segédanyag a földrajz szakos hallgatók számára. 53.  

http://okt.kmf.uz.ua/ftt/oktat-ftt/Foldrajz_szak/Geologia/A__foldtan_alapjai_jegyzet.pdf (Letöltés 

dátuma: 2020. április 29.) 
37 A hivatalos dokumentumok (kérvény, engedély) másolata a mellékletben megtalálható. 
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A tervek szerint a táblák mérete A1-es (594*841 mm, vagy 50*80 cm), hagyományos, 

álló méretű. Ahogy azt a módszertani útmutatóban is olvashatjuk, a táblák fokozott mértékben 

ki vannak téve az időjárás viszontagságainak és a szándékos rongálásnak, ezért készítésük során 

fontos szempont a tartósság, amit a tábla anyagának kiválasztásakor kell figyelembe venni.38 A 

nyomtatási feladatok elvégzésével kapcsolatban már az engedély megszerzése előtt kerestünk 

árajánlatokat, így az InMedia reklámügynökség ajánlatát vettük figyelembe a költségvetések 

kiszámításához, ahol egy darab 60*80 cm fémalapú tábla nyomtatása 630 hrivnya. Tehát a 

kilenc darab információs tábla nyomtatási költsége – 5670 hrivnya. 

További lépés az volt, hogy a nyomtatáshoz szükséges költségvetésben támogatókat 

keressünk. Ebben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és 

Turizmus Tanszék vezetősége, tanárai voltak segítségünkre, akik a nyomtatási munkálatokat 

3400 hrivnyával támogatták. 

Március 10-én a mielőbbi munkálatok megvalósítása érdekében a tanösvény első 

információs tábláját nyomtatás alá bocsátottuk a már említett nyomdánál, az InMediánál. 

Először azért is csak egy tábla nyomtatását igényeltük, hogy megtekintsük a kinyomtatott tábla 

minőségét, mert az a lehetőség is fennállt, hogy szükségszerű szerkesztéseket kell elvégezni a 

nyomtatás előtt, ha az általunk leadott formátum nem adja azt a minőséget, amit látni szerettünk 

volna. Az első tábla elkészülését két napon belül ígérték, de sajnos egyéb technikai okok miatt 

nem lett kész. Ha 2020. március 12-én az első tábla sikeresen ki lett volna nyomtatva, a többi 

tábla nyomtatását is megrendeltük volna, ami egy héten belül el is készült volna. 

A tanösvény megvalósítási munkálatai ekkor, március 12-én sajnos leálltak, ugyanis 

országos karantént vezettek be a COVID-19 járványhelyzet miatt. Március 16-án, hétfőn egy 

telefonhívást követően a nyomtatási munkálatok mielőbbi elvégzése érdekében, megtudtuk, 

hogy csak a karantén feloldása után lesz lehetőség a rendelések további elkészítésére. Az 

országos karantén jelenleg is tart, a tanösvény tábláinak kihelyezését és a szakköri foglalkozás 

lebonyolítását a kész tanösvényen csak a karantén feloldása után fogjuk tudni megvalósítani. 

Az táblák kinyomtatása után a tanösvény útvonalának kialakítása következett volna. 

Terveink szerint az útvonalat az erdei ösvényen alakítjuk ki, az állomások között a fákon 

található jelzések mutatják az út irányát. A kialakítása minimális beavatkozást igényel, hiszen 

a természet védelmére neveljük a tanulókat, a látogatókat. Az 5. és 6. állomás közötti útszakasz 

a többitől eltérő a terepmagasságát illetően, mivel ezek között még nem készült el a védőkorlát, 

valamint a meredekebb lejtőkön a lépcsők kialakítása, ezért ezen az ösvényen a túrázni szeretők 

                                                           
38 KISS: i. m. 1999. 69. 
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még jobban kihasználhatják a terep lehetőségeit. Akik mégsem szeretnének a lejtőn áthaladni, 

azoknak egy másik ösvényt is kialakításra kerülne a biztonságosabb megközelítés, terepbejárás 

érdekében. 

A 2. állomáson már meglévő pihenőhely van kiépítve a forrás közelében. A táblákat 

zöld-fehér sávval festett oszlopok fognak tartani. A táblák tartóoszlopainak földbe kerülő 

részét, és a fölöttük lévő 10 cm-es részt szurokba mártjuk, mivel a szurkozás a legtartósabb 

megoldás, hogy a nedvesség következtében lévő korhadást megakadályozzuk, ami a 

tartóoszlopot érinti a földben. 

A táblák elhelyezésének szempontja, hogy egyszerre lehessen látni a szöveget és az 

objektumot is, a tájolásuknál pedig azt, hogy a napsütés a tábla szöveges oldalát világítsa meg 

a nap jelentős részében.39 

A tanösvény tábláinak elhelyezése után a tanulókkal egy szakköri foglalkozáson 

különféle feladattípusok mellett, végigjárjuk az állomásokat, reményeink szerint sok 

élménnyel, ismerettel gazdagodva, melynek részletes tervét és gyakorlati megvalósítását a 

következő fejezetben ismertetjük. 

Mielőtt a szakköri terv óravázlatát mutatnánk be, a tanösvény megismertetése, 

népszerűsítése érdekében egy brosúrát is szerkesztettünk (a mellékletben megtekinthető). A 

tanösvény hosszú távú és eredményes működésének biztosítása érdekében további kutatásokat, 

fejlesztéseket is érdemes folytatni, mint további pihenőhelyek kialakítása, védőkorlátok 

kiépítése, lépcsők kiépítése egyes útszakaszokon. A megépítés után a tanösvény állapotában 

kisebb károsodások is bekövetkezhetnek, ezért rendszeresen karban kell tartani, odafigyelni a 

károkozás elleni védelemre, a tanösvény jelzésének állapotára, esetleges újrafestésére a 

jeleknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 KISS: i. m. 1999. 83-84. 
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III. FEJEZET 

EGY SZAKKÖRI FOGLALKOZÁS TERVE ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA 

A TANÖSVÉNYEN 

 

A tanösvény egyik legfontosabb pedagógiai hasznossága, hogy az általános iskola tanulóival 

egy szakköri foglalkozás keretein belül bejárható az adott terület, így szemmel látható 

információkat, érdekességeket szerezhetnek a tanulók. Ehhez egy előre megtervezett 

óravázlatot, előkészületet szeretnénk bemutatni a tanulmányi kiránduláshoz a Gyulai-hegy 

tanösvényén. 

A tanulóknak szánt feladatlap, valamint a megoldókulcs a mellékletben megtekinthető. 

Óravázlat 

1. Tanítás helye, ideje: Gyulai Általános Iskola, Gyulai-hegy 2020. márciusa, 7-9. osztály. 

2. Az óra témája: A Gyulai-hegy tanösvény értékeinek megismerése, fejlesztő pedagógiai 

tevékenységek lebonyolítása 

3. Az óra célja: 

- oktatási: ismertetni a természetvédelmi terület létrehozásának célját, elhelyezkedésének 

sajátosságait Kárpátalján, térképek és más földrajzi szemléltetőeszközök által. 

- képzési: fejleszteni a logikus gondolkodást, a természetvédelmi területek létrehozásának 

okait, szükségességét. 

- nevelési: hazaszeretetre, a természet szeretetére való nevelés, a környezet, táj szépségének 

megóvására való nevelés, az ökológiai problémák megelőzése. 

4. Az óra típusa: nem hagyományos tanóra, tanulmányi kirándulás feldolgozása. 

5. Szemléltetőeszközök: Kárpátalja domborzati térképe, Ukrajna természetvédelmi 

területeinek térképe (atlasz 36-37. oldal), toll, nyomtatott feladatlap, képkeretek, saját készítésű 

„iránytű”. 

A munka menete 

I. Szervezés (módszer – frontális, eszköz – szóbeli, idő – 5 perc, plusz 10 perc az út az 

iskolától a tanösvény kezdetéig) 

- Köszönés; 

- A szakkör létszámának megtekintése; 

- A Gyulai Általános Iskola bejáratától indulás a tanösvény felé. 

II. Motiváció (módszer – tanári elbeszélés, eszköz – szóbeli, idő – 3 perc) 

A tanulók tanulmányi sétán vehetnek részt, mely azzal veszi kezdetét, hogy 

felelevenítjük az elmúlt órákon és elmúlt évben elhangzott ismereteket a Kárpáti Bioszféra 
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Rezervátumról és azon belül is a hozzánk legközelebb található, Gyulai-hegyről. A séta a 

tanösvény hét állomásán vezet végig. 

III. A szakköri foglalkozás tanulmányi kirándulásának feldolgozása 40 (módszer – 

tanári elbeszélés, ismeretszerző és topográfiai képesség fejlesztése, eszköz – szóbeli, idő – 120 

perc) 

A tanulók tájékoztató és egyben feladatlapot kapnak, amelyen az állomásokhoz köthető 

játékok és feladatok leírása nyomon követhető. 

1. állomás: Indítótábla. Gyulai-hegy tanösvény (módszer – tanári elbeszélés; tanulói 

megfigyelés; eszköz – szóbeli, írásbeli; idő – 5 perc) 

A tanösvény bejárata a Gyulai-hegy botanikai rezervátumot jelző tábláktól kezdődik. 

Feladatként megfigyelést kell végezniük és leírni milyen információs táblákat láthatnak 

a tanösvény indítótáblái mellett! 

2. állomás: Vízrajzi, domborzati adottságok (módszer – tanári elbeszélés, tanulói 

megfigyelés; eszköz – fényképezőgép használata, szóbeli magyarázat; idő – 15 perc) 

Játék: Képkeretek! 

Minden tanulónak választania kell egy képkeretet, amelyben le kell fotóznia megadott 

kulcsszavak alapján egy vagy több tájrészletet! A kedvenc képüknek címet is kell adni! 

Kulcsszavak: természet, pihenés, növények, állatok, sziklák, forrás, kép. 

Eszköz- és anyagszükséglet: különböző nyílás-méretű (min. 5 cm, max. 20 cm) 

papírkeretek (a tanulók létszáma szerint) lehetőleg olyan kartonból, amelynek színes az egyik, 

és fehér a másik oldala. 

Módszertani javaslatok: 

A játék megkezdése előtt érdemes beszélgetni a tanulókkal arról, hogy mitől jó egy fotó. 

Bármilyen méretű keretet választhatnak, megengedhető, hogy közben cseréljenek egymással. 

A keretek végiglátogatásakor beszélgethetünk a kép lehetséges címéről, kiemelhetjük azt, hogy 

mi és miért szép benne. Alapelv, hogy mindegyikben meglássuk a szépet. 

Fejleszthető kompetenciaterületek: anyanyelvi kommunikáció (pl. beszéd); kulturális 

(pl. érzések, gondolatok kreatív kifejezése). 

3. állomás: A terület honos növényfajai (módszer – tanári elbeszélés, tanulói 

megfigyelés; eszköz – írásbeli; idő – 15 perc) 

                                                           
40 A feladattípusok összeállításánál segítségünkre volt: Halácsy Ágnes – Saly Erika – Victor András: 

Erdőélmény. Módszertani segédlet. 2014. 
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Összetett feladattípus, amely segít elsajátítani a Gyulai-hegyen honos és védett 

növényfajokat! 

A feladat elvégzéséhez használni kell a tájékoztató táblákat! 

1. feladat: Párosítsd a megadott növényeket a rájuk jellemző ismertetőkkel!  

1. Kárpáti sáfrány __ 

2. Szellőrózsa __ 

3. Odvas keltike __ 

4. Orvosi tüdőfű __ 

5. Bánáti sáfrány __ 

6. Kis meténg __ 

7. Aranyos fodorka __ 

8. Kereklevelű kapotnyak __ 

A. A Balkán-félsziget, Ukrajna, Szerbia, Romániában pedig Erdély endemikus növénye. 

Szeptembertől novemberig virágzik. Védett a Kárpáti Bioszféra Rezervátum területén. Ukrajna 

Vörös Könyvében is szerepel. 

B. Vékony, a talajban vízszintesen kúszó, helyenként elágazó gyökértörzse a 

szárcsomókon pikkelyszerű barna alleveleket visel. Bükkösökben, gyertyánelegyes erdőkben, 

ligeterdőkben, fenyvesekben honos. 

C. Dongófűnek is nevezik, egész Európában elterjedt. Természetes élőhelyén 

elsősorban lomblevelű erdők aljnövényzetében fordul elő. A szárak végén nyíló virágok 

kinyíláskor még rózsaszínűek, később azonban kékké válnak. 

D. Egész Európában elterjedt tavaszi erdei virág, lomblevelű erdők aljnövényzetében, 

cserjésekben nő, fehér, ritkán rózsaszín, kék színe van. 

E. Egyszeresen szárnyalt levelei kerekdedek vagy oválisak. Árnyas, nyirkos erdőkben, 

különböző kőzetek repedéseiben elterjedt. 

F. Kárpáti-balkáni flóraelem, a „krókuszok” közül a legnagyobb termetű, 10-20 cm 

magas faj, gyertyános-tölgyesekben és ezek tisztásain honos. Ukrajna Vörös Könyvében is 

szerepel. 

G. Jellegzetes növény a helyiek nyelvén ismert „Börvény”, amelyhez néphagyomány is 

köthető. A mennybemenetel ünnepén a konfirmáció alkalmából ezzel a növénnyel díszítik a 

templomot, amely az egész erdő területén honos növény, nemcsak a védett területen található. 

H. Az úgynevezett geofiton növények közé tartozik, amelyek még lombfakadás előtt 

virágoznak, majd a gyors termésérlelés után visszahúzódnak földalatti gumóikba. Kora 
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tavasszal jelenik meg, és március-áprilisban hozza lilásrózsaszín, ritkábban fehér virágait. 

Természetes élőhelyei erdők ligetes, gyertyán-és bükkelegyes nedves területek, tölgyesek.  

2. feladat: Írd a növények alatti megadott helyre a nevüket! 

 

a. _______________________ 

 

b. _______________________ 

 

c. _______________________ 

 

d. ________________________ 

 

e. _______________________ 

 

f. ________________________ 

 

g. _________________________ 

 

h. ________________________

3. feladat: Meg kell határozni mi a különbség és a közös a Kárpáti és a Bánáti sáfrány 

között! 
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A feladat elvégzése mindenképp fontos, mivel 8. osztályban az ukrajnai tanterv szerint 

a tananyagban is tanítandó téma Ukrajna növényvilága, védett növényei, másrészt nemcsak 

földrajz órán, hanem más tantárgyból, biológiából is hasznosítani tudják az itt elsajátított 

ismereteiket. A tanulók jelentős részét eddig is foglalkoztatta a növények meghatározása, akár, 

amit önállóan fotóztak, vagy más alkalommal lebonyolított tanulmányi séta vagy kirándulás 

során figyeltek meg. 

4. állomás: A terület néhány állatfaja és gombája (módszer – tanári elbeszélés, tanulói 

megfigyelés; eszköz – logikai képesség fejlesztése; idő – 10 perc) 

Meg kell határozni mely állatokra igazak az állítások? Az információs tábla segítségül 

lesz a feladat elvégzéséhez! 

1. Védett állat, Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel: 

2. Kedvenc élőhelyei a patakmedrek, nyirkosabb területek:  

3. Gyertyános tölgyesekben és bükkösökben fordul elő leginkább:  

4. Európa középső vidékein fordul elő: 

5. Mi a közös mindkét állatban?  

6. Figyeljétek meg a taplógombát! Miért nevezik parazitának? 

Ennél a feladatnál, akárcsak az előbbi állomás feladattípusánál szintén fontos 

megemlítenünk, hogy földrajz vagy biológia órán is alkalmazhatják a megszerzett ismereteiket. 

5. állomás: Festői táj a tanösvény legmagasabb pontján (módszer – tanári elbeszélés, 

tanulói megfigyelés; eszköz – szóbeli magyarázat; idő – 25 perc) 

Feladat: Iránymeghatározás! 

1. feladat: Határozzuk meg természeti objektumok alapján az északi irányt! 

2. feladat: Az Észak és egy karóra. 

A számlapos karórát vízszintesen a tenyerünkbe helyezzük! Úgy fordítjuk, hogy az óra 

kismutatója éppen a Nap felé mutasson! Képzeletben húzunk egy vonalat a 12-es szám és az 

óralap középpontja között! E vonal és a kismutató által bezárt szöget megfelezzük! Az így 

kapott ponton és az óralap közepén áthaladó egyenes jelöli ki a déli irányt. Értelemszerűen 

ennek meghosszabbítása adja a keresett északi irányt.  

3. Saját iránytű készítése! 

Szükséges eszközök: tű, mágnes, parafa, ragasztószalag, kis tálka, víz. 

1. lépés: a tűt mágnesessé kell tenni. Ehhez kb. 1 percig ugyanazon irányban húzogassuk 

a mágnest a tű hegye mellett. Majd a bemágnesezett tűt a parafadarabra helyezzük, s 

ragasztószalaggal ráerősítjük. Vigyázni kell, hogy a tű pontosan a parafakorong közepére 

kerüljön, különben a tű nem tud egyenletesen elfordulni! 
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2. lépés: Töltsük meg a kis tálkát pereméig vízzel, tegyük közepére a parafakorongot, 

de vigyázzunk, hogy egyik oldalon se érjen hozzá forgás közben a tálka széléhez. 

3. lépés: Figyeljük a tű mozgását! A Föld mágneses terének hatására a tű a parafával 

együtt elfordul a vízen, s az egyik vége, a tű hegye az északi irányba fog mutatni. A tűnek ez a 

vége az ő északi pólusa. 

A feladat az iránymeghatározásról szól, amit a tanulók már 6. osztályban elsajátítanak 

a földrajz órákon. Tehát ez a téma nem ismeretlen a szakkör tanulói számára, így még jobban 

begyakorolják az északi irány meghatározását az általunk készített saját iránytűn, valamint 

terepi megfigyeléseket is végezhetnek a fák, mohák, esetleges hangyabolyok megfigyelésével, 

azok elhelyezkedésével. 

6. állomás: Geológiai, kőzettani jellegzetességek. „Kéménykő” (módszer – tanári 

elbeszélés, tanulói megfigyelés; eszköz – fényképezőgép használata; idő – 15 perc) 

Feladat: Kőzetek gyűjtése, megfigyelése, jellemzése, fényképek készítése! Válaszolni 

az alábbi kérdésekre! 

1. Milyen kőzet található a területen? 

2. Milyen típusú kőzet?  

3. Mi található egyes kőzeteken, milyen elváltozás?  

A feladatban, akárcsak az előzőnél 6. osztályos kőzettani ismereteiket tudják 

hasznosítani, hiszen a felszínre bukkanó kisebb-nagyobb jellegzetes andezit formákat 

megnézhetik, megfoghatják. 

7. állomás: A „Nagybánya” és környéke (módszer – tanári elbeszélés, tanulói 

megfigyelés; eszköz – írásbeli; idő – 15 perc) 

Utolsó állomásunkhoz érve az eddig elsajátított ismereteket fogjuk áttekinteni feladat 

formájában! A Feladat: Igaz vagy hamis az állítás? 

a. A Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz hét különálló objektum tartozik. 

b. 1974-ben lett része a Gyulai-hegy botanikai védett terület a Kárpáti Bioszféra 

Rezervátumnak.  

c. A Gyulai-hegyen található az Ukrán Kárpátok leghidegebb éghajlata, ami különösen 

nagy befolyással van a helyi növénytakaró kialakulására.  

d. A Gyulai-hegy botanikai védett terület 176 hektáron terül el a Vihorlat-Gutini 

gerincen, a nagyszőlősi járásban.  

e. A Foltos szalamandra (Salamandra salamandra) védett faj, Ukrajna Vörös Könyvébe 

is bejegyezték.  

f. A tanösvény legmagasabb pontja, ahová eljutottunk – 230 méter. 
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g. Az andezit és bazalt – a területen felfedezhető magmás kőzettípus.  

h. A Nagybánya egy mesterségesen létrehozott bánya, amely felszínén az 1970-es 

évekig kitermelték a követ.  

i. A tanösvény legmagasabb pontjáról a Fekete-hegy is szemünk elé tárult. 

IV. Házi feladat (módszer – tanári elbeszélés, eszköz – szóbeli, idő – 2 perc) 

A tanösvényen tett kirándulásról élménybeszámolót készíteni rajz vagy nyomtatott 

plakát formájában! 

 

A tanösvényen tervezett szakköri foglalkozás mindenféleképp hasznos foglalkozás a 7-

9. osztályos tanulókkal, hiszen új ismereteket szerezhetnek, amelyeket nemcsak a földrajz 

órákon, hanem más tantárgyaknál is hasznosíthatnak, például biológiából, sőt történelemből 

akár. Az eddig tanult ismereteiket is feleleveníthetik, amelyet korábban tanultak, valamint 

élményekkel gazdagodnak, a szabadban mozognak, tájékozódnak. 

Településünk környezetében akár a létrejött tanösvényen, akár más erdei ösvényeken 

kirándulhatunk, sétálhatunk, megismerhetjük a terület környezeti adottságait, felkereshetjük a 

forrásokat is. 

A tanösvényen tervezett tanórák, szakköri foglalkozások alkalmasak a 

környezettudatosságot szolgáló készségek fejlesztésére is, mivel a természeti helyszín a 

leghatékonyabb tanulási környezet. Az ismeretszerzés szempontjából a közvetlen szemléltetés 

és bemutatás valós környezetben megvalósuló módszere. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A szakdolgozat témája: Tanösvény-tervezet megvalósítása egy kárpátaljai védett területen, a 

Gyulai-hegyen. Azért választottam ezt a tantárgy pedagógiai témát, mert úgy gondolom fontos, 

hogy a botanikai területet ismertebbé tegyük a tanulók, a helyiek, vagy akár a településre 

látogatók számára. 

A munkánk három fejezetből tevődött össze. 

Az első fejezetben a tanösvények fogalmával, ismérveivel, típusaival, tervezésével 

ismerkedtünk meg, valamint pedagógiai hasznosságával, amelyet szakirodalom 

feldolgozásával, tanulmányozásával sikerült megírnunk. A tanösvények tervezésére vonatkozó 

szakirodalmak közül irányadóak voltak a tervezési munkálatok meghatározásában Kiss Gábor 

szerkesztésében megjelent módszertani útmutatók, hiszen a tanösvények tervezésével 

kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati tudnivalókról szereztünk számos információt. 

A második fejezetben a tanösvény megvalósításának lehetőségét és kialakítását 

ismertettük a Gyulai-hegy botanikai védett területen. A tervezetben hét állomás információs 

tábláit szerkesztettük meg saját készítésű fotókkal és információkkal. A táblák kétnyelvűek 

lettek, hogy magyar és ukrán nyelven is olvashatóak legyenek és tájékozódni tudjanak a 

területen. Ehhez egy saját szerkesztésű térkép is készült, amelyen az állomások száma és 

útvonala látható. 

A harmadik fejezetben egy szakköri foglalkozás tervét dolgoztuk ki, amely a 

gyakorlatban is megvalósításra került volna március-április folyamán, de a jelenlegi 

körülmények (COVID-19 járványhelyzet) miatt ez a későbbiekben fog megvalósulni. 

Célunk elérésében első lépésként elkészült a tanösvény-tervezet a Gyulai-hegyen, ezt 

követően felvettük a kapcsolatot a Nagyszőlősi járási erdőgazdaság vezetőségével, akiktől a 

szükséges engedélyeket szereztük be. A Gyulai-hegy tanösvény bemutató tanösvényként 

funkcionálna, ahol a látogatók, táblák által kaphatnak információt. A két óra alatt, kényelmes 

sétával bejárható két kilométeres táv, hét állomással és kilenc információs táblával rendelkezik 

majd, amennyiben megvalósításra kerül, turisztikai célponttá is válhatna a terület. 

 

 

  



 

38 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Тема бакалаврської роботи: «Практичне створення навчальної стежки та проведення 

показового заняття на території Карпатського біосферного заповідника». 

Ми вибрали цю педагогічну тему тому, бо вважаємо, що дуже важливо зробити 

більш знайомим ботанічний заказник для місцевих жителів та туристів. 

Бакалаврська робота складається з трьох розділів. 

У першому розділі зустрілися концепції, особливості, критерії, типи та функції 

навчальної стежки, а також педагогічні корисності. Написати розділ допоможуть нам 

методичні інструкції книги Кіша Габора. Ці методичні книги дали теоретичні і практичні 

інформації. 

В наступному розділі докладно вказала реалізацію та формування можливості 

навчальної стежки на ботанічному заказнику Юлівської гори. У проекті ми розробили 

інформаційні дошки на семи станціях з власними фотографіями. На дошках інформації 

написані угорською та українською мовами, а також є саморобні карти, на яких ми 

можемо бачити кількість станцій та шляхів. 

У третьому розділі ми розробили план заняття гуртка та було заплановано 

практичне впровадження протягом березня-квітня на навчальній стежці, але через 

нинішні обставини (епідемія COVID-19) це станеться пізніше. 

Метою бакалаврської роботи є те, щоб продемонструвати план навчальної стежки 

на закарпатській природоохоронній території Юлівської гори. Після цього ми зв’язалися 

з керівництвом Виноградівського районного лісництва, від кого ми отримали необхідні 

дозволи. Навчальна стежка Юлівськa гора функціонувала би як демонстраційний шлях 

навчання, де відвідувачам можна отримати необхідну інформацію через дошки. За дві 

години спокійної та зручної прогулянки можна подолати  двокілометрову відстань, на  

якій є сім станцій та дев'ять інформаційних дошок. Якщо проект буде створений, потім 

цю територію можна використовувати у туристичному напрямку. 
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Mellékletek 

 

Az 1. állomás információs táblái 

 

Magyar nyelvű tábla 

 

 

Ukrán nyelvű tábla térképpel 
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A 2. állomás információs táblája 
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A 3. állomás információs táblái 
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A 4. állomás információs táblája 

 

 

 

 

Az 5. állomás információs táblája 
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A 6. állomás információs táblája 

 

 

 

 

A 7. állomás információs táblája 
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A Gyulai-hegy brosúra két oldala 
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A tanösvényen megvalósítandó mintafeladat 

 

Dátum: _________________________                                       Név: _________________________ 

Szakköri foglalkozás a Gyulai-hegyen 

A Gyulai-hegy tanösvény értékeinek megismerése, fejlesztő pedagógiai tevékenységek 

lebonyolítása 

„Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, mely akkor is tudáshoz juttat, ha csendben és 

nyitott szemmel sétálsz benne.” (Madas László erdőmérnök) 

 

1. állomás: Indítótábla. Gyulai-hegy tanösvény 

Feladat: Megfigyelés! Írd le milyen információs táblákat láthatunk a tanösvény indítótáblái 

mellett! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. állomás: Vízrajzi, domborzati adottságok 

Játék: Képkeretek! 

Válassz egy képkeretet, amelyben fotózz le a megadott kulcsszavak alapján egy vagy több 

tájrészletet! A kedvenc képednek adj címet! 

Kulcsszavak: természet, pihenés, növények, állatok, sziklák, forrás, kép. 

Írd le a kép címét! ____________________________________________________________ 

 

3. állomás: A terület honos növényfajai  

Összetett feladattípus, amely segít elsajátítani a Gyulai-hegyen honos és védett növényfajokat! 

A feladat elvégzéséhez használd a tájékoztató táblákat! 

1. feladat: Párosítsd a megadott növényeket a rájuk jellemző ismertetőkkel!  

1. Kárpáti sáfrány ____________ 

2. Szellőrózsa _______________ 

3. Odvas keltike _____________ 

4. Orvosi tüdőfű _____________ 

5. Bánáti sáfrány ____________ 

6. Kis meténg _______________ 

7. Aranyos fodorka ___________ 



 

48 

 

8. Kereklevelű kapotnyak ______ 

A. A Balkán-félsziget, Ukrajna, Szerbia, Romániában pedig Erdély endemikus növénye. 

Szeptembertől novemberig virágzik. Védett a Kárpáti Bioszféra Rezervátum területén. Ukrajna 

Vörös Könyvében is szerepel. 

B. Vékony, a talajban vízszintesen kúszó, helyenként elágazó gyökértörzse a 

szárcsomókon pikkelyszerű barna alleveleket visel. Bükkösökben, gyertyánelegyes erdőkben, 

ligeterdőkben, fenyvesekben honos. 

C. Dongófűnek is nevezik, egész Európában elterjedt. Természetes élőhelyén 

elsősorban lomblevelű erdők aljnövényzetében fordul elő. A szárak végén nyíló virágok 

kinyíláskor még rózsaszínűek, később azonban kékké válnak. 

D. Egész Európában elterjedt tavaszi erdei virág, lomblevelű erdők aljnövényzetében, 

cserjésekben nő, fehér, ritkán rózsaszín, kék színe van. 

E. Egyszeresen szárnyalt levelei kerekdedek vagy oválisak. Árnyas, nyirkos erdőkben, 

különböző kőzetek repedéseiben elterjedt. 

F. Kárpáti-balkáni flóraelem, a „krókuszok” közül a legnagyobb termetű, 10-20 cm 

magas faj, gyertyános-tölgyesekben és ezek tisztásain honos. Ukrajna Vörös Könyvében is 

szerepel. 

G. Jellegzetes növény a helyiek nyelvén ismert „Börvény”, amelyhez néphagyomány is 

köthető. A mennybemenetel ünnepén a konfirmáció alkalmából ezzel a növénnyel díszítik a 

templomot, amely az egész erdő területén honos növény, nemcsak a védett területen található. 

H. Az úgynevezett geofiton növények közé tartozik, amelyek még lombfakadás előtt 

virágoznak, majd a gyors termésérlelés után visszahúzódnak földalatti gumóikba. Kora 

tavasszal jelenik meg, és március-áprilisban hozza lilásrózsaszín, ritkábban fehér virágait. 

Természetes élőhelyei erdők ligetes, gyertyán-és bükkelegyes nedves területek, tölgyesek.  

2. feladat: Írd a növények alatti megadott helyre a nevüket! 

 

a. _______________________ 

 

b. _______________________ 
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c. _______________________ 

 

d. ________________________ 

 

e. _______________________ 

 

f. ________________________ 

 

g. _________________________ 

 

h. _________________________

3. feladat:  

Mi a különbség a Kárpáti sáfrány és a Bánáti sáfrány között? __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Mi a közös bennük? ___________________________________________________________ 

 

4. állomás: A terület néhány állatfaja és gombája  

Mely állatokra igazak az állítások? Az információs tábla segítségül lesz a feladat elvégzéséhez! 

1. Védett állat, Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel: _______________________________ 

2. Kedvenc élőhelyei a patakmedrek, nyirkosabb területek: ___________________________ 
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3. Gyertyános tölgyesekben és bükkösökben fordul elő leginkább: ______________________ 

4. Európa középső vidékein fordul elő: ____________________________________________ 

5. Mi a közös mindkét állatban? _________________________________________________ 

6. Figyeljétek meg a taplógombát! Miért nevezik parazitának? ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. állomás: Festői táj a tanösvény legmagasabb pontján 

Feladat: Iránymeghatározás! 

1. feladat: Határozzátok meg a természeti objektumok alapján az északi irányt! Írjatok legalább 

három ismertetőt, jellegzetességet az északi irányra! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. feladat: Az Észak és egy karóra. 

Tedd a számlapos karórádat vízszintesen a tenyeredbe! Fordítsd úgy, hogy az óra kismutatója 

éppen a Nap felé mutasson! Húzz képzeletben egy vonalat a 12-es szám és az óralap 

középpontja között! E vonal és a kismutató által bezárt szöget felezd meg! Az így kapott ponton 

és az óralap közepén áthaladó egyenes jelöli ki számodra a déli irányt. Értelemszerűen ennek 

meghosszabbítása adja a keresett északi irányt.  

További jó utat! 

3. feladat: Saját iránytű készítése! 

Szükséges eszközök: tű, mágnes, parafa, ragasztószalag, kis tálka, víz. 

1. lépés: a tűt mágnesessé kell tenni. Ehhez kb. 1 percig ugyanazon irányban húzogassuk a 

mágnest a tű hegye mellett. Majd a bemágnesezett tűt a parafadarabra helyezzük, s 

ragasztószalaggal ráerősítjük. Vigyázni kell, hogy a tű pontosan a parafakorong közepére 

kerüljön, különben a tű nem tud egyenletesen elfordulni! 

2. lépés: Töltsük meg a kis tálkát pereméig vízzel, tegyük közepére a parafakorongot, de 

vigyázzunk, hogy egyik oldalon se érjen hozzá forgás közben a tálka széléhez. 

3. lépés: Figyeljük a tű mozgását! A Föld mágneses terének hatására a tű a parafával együtt 

elfordul a vízen, s az egyik vége, a tű hegye az északi irányba fog mutatni. A tűnek ez a vége 

az ő északi pólusa. 

 

6. állomás: Geológiai, kőzettani jellegzetességek. „Kéménykő”  

Feladat: Kőzetek gyűjtése, megfigyelése, jellemzése, fényképek készítése! 
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1. Milyen kőzet található a területen?______________________________________________ 

2. Milyen típusú kőzet? _________________________________________________________ 

3. Mi található egyes kőzeteken, milyen elváltozás? __________________________________ 

 

7. állomás: A „Nagybánya” és környéke 

Feladat: Igaz vagy hamis az állítás? 

a. A Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz hét különálló objektum tartozik. __________ 

b. 1974-ben lett része a Gyulai-hegy botanikai védett terület a Kárpáti Bioszféra 

Rezervátumnak. __________ 

c. A Gyulai-hegyen található az Ukrán Kárpátok leghidegebb éghajlata, ami különösen nagy 

befolyással van a helyi növénytakaró kialakulására. ____________ 

d. A Gyulai-hegy botanikai védett terület 176 hektáron terül el a Vihorlat-Gutini gerincen, a 

nagyszőlősi járásban. ___________ 

e. A Foltos szalamandra (Salamandra salamandra) védett faj, Ukrajna Vörös Könyvébe is 

bejegyezték. ____________ 

f. A tanösvény legmagasabb pontja, ahová eljutottunk – 230 méter. ____________ 

g. Az andezit és bazalt – a területen felfedezhető magmás kőzettípus. ___________ 

h. A Nagybánya egy mesterségesen létrehozott bánya, amely felszínén az 1970-es évekig 

kitermelték a követ. ___________ 

i. A tanösvény legmagasabb pontjáról a Fekete-hegy is szemünk elé tárult. __________ 

 

„Kirándulásod során csak a lábnyomodat hagyd az erdőben és csak az emlékeidet vidd 

magaddal!” 
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A tanösvényen megvalósítandó mintafeladat megoldókulcsa 

 

Szakköri foglalkozás a Gyulai-hegyen 

1. állomás: Indítótábla. Gyulai-hegy tanösvény 

Feladat: Megfigyelés! Írd le milyen információs táblákat láthatunk a tanösvény indítótáblái 

mellett! 

Az információs táblák mellett öt másik tájékoztató tábla van: 

- Két tábla informál, hogy a Gyulai-hegy a Kárpáti Bioszféra Rezervátum része. 

- A tűz biztonságos használatára való figyelmeztető táblák (2 darab) 

- Szemetelni tilos! figyelemfelkeltő tábla, amelyért pénzbírság jár (850 hrivnya) 

 

2. állomás: Vízrajzi, domborzati adottságok 

Játék: Képkeretek! 

Válassz egy képkeretet, amelyben fotózz le a megadott kulcsszavak alapján egy vagy több 

tájrészletet! A kedvenc képednek adj címet! 

Kulcsszavak: természet, pihenés, növények, állatok, sziklák, forrás, kép. 

Írd le a kép címét! Pl. Csörgedező patak, Bimbózó keltike stb. 

 

3. állomás: A terület honos növényfajai  

Összetett feladattípus, amely segít elsajátítani a Gyulai-hegyen honos és védett növényfajokat! 

A feladat elvégzéséhez használd a tájékoztató táblákat! 

1. feladat: Párosítsd a megadott növényeket a rájuk jellemző ismertetőkkel!  

1. Kárpáti sáfrány ____F____ 

2. Szellőrózsa ______D_____ 

3. Odvas keltike _____H____ 

4. Orvosi tüdőfű ____C_____ 

5. Bánáti sáfrány ____A_____ 

6. Kis meténg ______G_____ 

7. Aranyos fodorka ___E______ 

8. Kereklevelű kapotnyak __B__ 

A. A Balkán-félsziget, Ukrajna, Szerbia honos növénye, Romániában pedig Erdély 

endemikus növénye. Szeptembertől novemberig virágzik. Védett a Kárpáti Bioszféra 

Rezervátum területén. Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel. 
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B. Vékony, a talajban vízszintesen kúszó, helyenként elágazó gyökértörzse a 

szárcsomókon pikkelyszerű barna alleveleket visel. Bükkösökben, gyertyánelegyes erdőkben, 

ligeterdőkben, fenyvesekben honos. 

C. Dongófűnek is nevezik, egész Európában elterjedt. Természetes élőhelyén 

elsősorban lomblevelű erdők aljnövényzetében fordul elő. A szárak végén nyíló virágok 

kinyíláskor még rózsaszínűek, később azonban kékké válnak. 

D. Egész Európában elterjedt tavaszi erdei virág, lomblevelű erdők aljnövényzetében, 

cserjésekben nő, fehér, ritkán rózsaszín, kék színe van. 

E. Egyszeresen szárnyalt levelei kerekdedek vagy oválisak. Árnyas, nyirkos erdőkben, 

különböző kőzetek repedéseiben elterjedt. 

F. Kárpáti-balkáni flóraelem, a „krókuszok” közül a legnagyobb termetű, 10-20 cm 

magas faj, gyertyános-tölgyesekben és ezek tisztásain honos. Ukrajna Vörös Könyvében is 

szerepel. 

G. Jellegzetes növény a helyiek nyelvén ismert „Börvény”, amelyhez néphagyomány is 

köthető. A mennybemenetel ünnepén a konfirmáció alkalmából ezzel a növénnyel díszítik a 

templomot, amely az egész erdő területén honos növény, nemcsak a védett területen található. 

H. Az úgynevezett geofiton növények közé tartozik, amelyek még lombfakadás előtt 

virágoznak, majd a gyors termésérlelés után visszahúzódnak földalatti gumóikba. Kora 

tavasszal jelenik meg, és március-áprilisban hozza lilásrózsaszín, ritkábban fehér virágait. 

Természetes élőhelyei erdők ligetes, gyertyán-és bükkelegyes nedves területek, tölgyesek.  

2. feladat: Írd a növények alatti megadott helyre a nevüket! 

 

a. _____Kis meténg__________ 

 

b. ______Aranyos fodorka______ 

 

c. ___Kárpáti sáfrány___________ 

 

d. ___Bánáti sáfrány___________ 
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e. ___Kereklevelű kapotnyak____ 

 

f. _____Orvosi tüdőfű____________ 

 

g. ______ Szellőrózsa __________ 

 

h. ___ Odvas keltike _________ 

 

3. feladat:  

Mi a különbség a Kárpáti sáfrány és a Bánáti sáfrány között? A Kárpáti sáfrány tavasszal 

virágzik, márciusban, míg Bánáti sáfrány ősszel, szeptember-október folyamán. Nincsenek zöld 

levelei, halványzöld, szinte fehér szára van, a Kárpátival ellentétben. 

Mi a közös bennük? Mindkettő védett faj, Ukrajna Vörös Könyvében is szerepelnek. 

 

4. állomás: A terület néhány állatfaja és gombája  

Mely állatokra igazak az állítások? Az információs tábla segítségül lesz a feladat elvégzéséhez! 

1. Védett állat, Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel: Foltos szalamandra 

2. Kedvenc élőhelyei a patakmedrek, nyirkosabb területek: Foltos szalamandra, Sebes acsa is 

3. Gyertyános tölgyesekben és bükkösökben fordul elő leginkább: Foltos szalamandra 

4. Európa középső vidékein fordul elő: Sebes acsa 

5. Mi a közös mindkét állatban? A nyirkosabb, vizesebb előhelyeket kedvelik 

6. Figyeljétek meg a taplógombát! Miért nevezik parazitának? A fák törzsein élősködik, innen 

nyeri a tápanyagot. 

 

5. állomás: Festői táj a tanösvény legmagasabb pontján 

Feladat: Iránymeghatározás! 

1. feladat: Határozzátok meg a természeti objektumok alapján az északi irányt! Írjatok legalább 

három ismertetőt, jellegzetességet az északi irányra! 
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Az erdőben a fák kérge az északi oldalon durvább, vastagabb, míg a déli oldalon finomabb, 

vékonyabb. 

A fák kérge és a nagyobb kövek, a sziklák északi oldala gyakran mohával borított. 

A hangyabolyok déli oldala enyhébb lejtésű. 

 

2. feladat: Az Észak és egy karóra. 

Tedd a számlapos karórádat vízszintesen a tenyeredbe! Fordítsd úgy, hogy az óra kismutatója 

éppen a Nap felé mutasson! Húzz képzeletben egy vonalat a 12-es szám és az óralap 

középpontja között! E vonal és a kismutató által bezárt szöget felezd meg! Az így kapott ponton 

és az óralap közepén áthaladó egyenes jelöli ki számodra a déli irányt. Értelemszerűen ennek 

meghosszabbítása adja a keresett északi irányt.  

További jó utat! 

3. feladat: Saját iránytű készítése! 

Szükséges eszközök: tű, mágnes, parafa, ragasztószalag, kis tálka, víz. 

1. lépés: a tűt mágnesessé kell tenni. Ehhez kb. 1 percig ugyanazon irányban húzogassuk a 

mágnest a tű hegye mellett. Majd a bemágnesezett tűt a parafadarabra helyezzük, s 

ragasztószalaggal ráerősítjük. Vigyázni kell, hogy a tű pontosan a parafakorong közepére 

kerüljön, különben a tű nem tud egyenletesen elfordulni! 

2. lépés: Töltsük meg a kis tálkát pereméig vízzel, tegyük közepére a parafakorongot, de 

vigyázzunk, hogy egyik oldalon se érjen hozzá forgás közben a tálka széléhez. 

3. lépés: Figyeljük a tű mozgását! A Föld mágneses terének hatására a tű a parafával együtt 

elfordul a vízen, s az egyik vége, a tű hegye az északi irányba fog mutatni. A tűnek ez a vége 

az ő északi pólusa. 

 

6. állomás: Geológiai, kőzettani jellegzetességek. „Kéménykő”  

Feladat: Kőzetek gyűjtése, megfigyelése, jellemzése, fényképek készítése! 

1. Milyen kőzet található a területen? Andezit 

2. Milyen típusú kőzet? Magmás 

3. Mi található egyes kőzeteken, milyen elváltozás?  A mohák és a páfrányok rátelepednek a 

kőzetre, így gyökereikkel megrepesztik azokat, valamint a mállás folyamata is hatással van rá. 

 

7. állomás: A „Nagybánya” és környéke 

Feladat: Igaz vagy hamis az állítás? 

a. A Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz hét különálló objektum tartozik. Igaz 
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b. 1974-ben védetté lett nyilvánítva a Gyulai-hegy. Igaz 

c. A Gyulai-hegyen található az Ukrán Kárpátok leghidegebb éghajlata, ami különösen nagy 

befolyással van a helyi növénytakaró kialakulására. Hamis (legmelegebb) 

d. A Gyulai-hegy botanikai védett terület 176 hektáron terül el a Vihorlat-Gutini gerincen, a 

Nagyszőlősi járásban. Igaz 

e. A Foltos szalamandra (Salamandra salamandra) védett faj, Ukrajna Vörös Könyvébe is 

bejegyezték. Igaz  

f. A tanösvény legmagasabb pontja, ahová eljutottunk – 230 méter. Hamis (317 méter) 

g. Az andezit és bazalt – a területen felfedezhető magmás kőzettípus. Hamis (csak andezit) 

h. A Nagybánya egy mesterségesen létrehozott bánya, amely felszínén az 1970-es évekig 

kitermelték a követ. Igaz 

i. A tanösvény legmagasabb pontjáról a Fekete-hegy is szemünk elé tárult. Igaz 

 

„Kirándulásod során csak a lábnyomodat hagyd az erdőben és csak az emlékeidet vidd 

magaddal!” 
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A Gyulai-hegy tanösvény megvalósításához szükséges hivatalos dokumentumok másolata 

 

Kérelem a Gyulai Általános Iskola igazgatójától a Nagyszőlősi járási erdőgazdasági hivatal 

igazgatójához 

 

Дюлянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

ВИНОГРАДІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

90364, с. Дюла, вул. Садова 1. 

тел.: +380314339350, e-mail: gyulaschool@gmail.com, gyulaschool@ukr.net  

Код ЄДРПОУ 26214394 

 

№ 71 

17.09.2019 р                                                

Директору  

державного підприємства 

«Виноградівське лісове господарство» 

п. В.Агій 

директора Дюлянської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

К.Роспопа 

 

 

 

Відношення 

        Дирекція Дюлянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів просить дозвіл на 

створенння навчального маршруту по Дюлянській горі довжиною 2 км та 7 станцій для 

проведення туристичних походів учнів та гостей села Дюла, з метою ознайомлення з 

Карпатським біосферним заповідником Дюлянської гори та збереженням рідної 

природи. 

        А також дирекція просить дозвіл  для розкладання таблиць для  7 – ми станцій 

відпочинку  розміром 40*60 см  та 10 – ти знаків направлення розміром  30*20 см.  

        По можливості просимо матеріально підтримати проект, який підготувала 

студентка 4 –го курсу географічного факультету ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ Молнар Р.С., 

вчитель Дюлянської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 

Додається проект навчального маршруту. 

 

 

 

Директор школи:                     К.А.Роспопа 
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Engedély a tanösvény létesítésére 

 

 

 



 

 
 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Molnár Rozália, földrajz szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskolán, a Földtudományi és Turizmus Tanszéken 

készítettem, földrajztanári diploma megszerzése végett. 

Kijelentem, hogy dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám 

eredménye, és csak hivatkozott forrásokat használtam fel. 

Tudomásul veszem, hogy dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Köszönettel tartozom témavezető tanáromnak, Papp Gézának, aki mindvégig útmutatásokkal 

látott el, időt és türelmet nem sajnálva, módszertanilag segített a szakdolgozat megírásában és 

a tanösvény megvalósításában. 

Köszönettel tartozom a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetőségének, 

tanárainak, akik a tanösvény információs tábláinak nyomtatásához szükséges költségvetésben 

támogattak, hozzájárultak a Gyulai-hegy tanösvény létrejöttéhez. 

Végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozom családomnak, akik mindvégig 

mellettem álltak, támogattak és segítettek. 

 

 



 

 
 

 
 

 


