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1. Bevezetés 

A vonyarcvashegyi Szent Mihály-domb és a rajta álló kis kápolna egész 

évben rengeteg látogatót fogad. A helyi lakosok évszázadokon átnyúló 

áldozatos munkájának köszönhető, hogy ez a kincs nem lett az enyészeté. 

A megannyi turistát a lenyűgöző panorámán és Magyarország egyetlen 

fogadalmi halászkápolnáján kívül az itt fellelhető sokrétű természeti értékek 

is vonzzák. Ez a változatosság elsősorban egyedi mikroklímájának 

köszönhető. Míg a domb alján víz által jelentősen befolyásolt lápos terület 

húzódik, addig a dombtetőt tűzdelő feketefenyők mediterrán hangulatot 

kölcsönöznek a helynek. 

A Szent Mihály-domb nem csupán az itt előforduló természeti értékei miatt 

különleges. Helyi szinten kulturális szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. 

A helyhez kötődik a 40 halász legendája, mely szerint 1729-ben 

negyvenhatan halászni indultak a Balaton jegére, viszont egy leszakadt 

jégtáblán rekedtek. Megfogadták, hogy ha sikeresen kijutnak a partra, akkor 

egy kápolnát fognak emelni hálából Szent Mihálynak szentelve. A szél délire 

fordult, a jégtáblát a part felé sodorta, éppen az akkor még szigetként 

kimagasló Szent Mihály-domb lábához. A szerencsétlenséget negyvenen 

túlélték. Később a templom restaurálásakor kiderült, hogy nem 1729-ben 

épült a kápolna, hanem már korábban is - valószínűleg 1622 óta - állt ott egy 

várszerű építmény kápolnával. De a megmenekült halászok érdeme, hogy 

rendbe tették a domb tetején álló templomot (Palaczki, 2007). 

A helyszín népszerűségét nagyban növeli egyszerű megközelíthetősége. A 

Balaton körüli kerékpárút közvetlenül a domb lábától északra halad el, 

autóval a 71-es útról aszfaltos úton, vagy a településről egy kellemes sétával 

is eljuthatunk hozzá. Az egyre bővülő turistaforgalom miatt idővel a helyszín 

védelmére is figyelmet kellett fordítani. E célból alakult meg 1999-ben 

Ferenczi Elek lokálpatrióta vezetésével civil tagokkal a Szent Mihály-hegy 

Védő és Vendégváró Egyesület.1 Mottójuk a következőképp hangzik: „Az 

embernek egységet kell alkotni a környezetével úgy, hogy élni tudjon vele és 

 
1 Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület 20 éve (2019), 4.oldal 
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belőle, de közben azt nem habzsolja fel.” A szervezet törekszik a természeti 

és az épített környezet védelmére. Munkájuk közé tartozik a kápolna és 

környékének gondozásán túl a madarak téli etetése, valamint a különböző 

természetvédelmi, kulturális, idegenforgalmi és hagyományőrző 

rendezvények lebonyolítása. Környezeti nevelés szempontjából minden 

évben kiemelt jelentőséggel bír május 10.-én a Madarak és fák napja. Ez 

alkalomból a kisebb gyerekeknek minden évben rajzpályázatot, a 

nagyobbaknak pedig esszéíró versenyt hirdetnek meg. Remélhetőleg a 

szervezet munkáját majd kitűnően egészíti ki a domb és környékére tervezett 

tanösvény. 

Az egyesület elvével áll szemben, hogy a Vízügyi Hatóság ipari kikötőt kíván 

létesíteni Balatongyörök és Vonyarcvashegy közé, ahol a különböző ipari 

kotróhajók állomásoznának. Az eredeti tervek szerint kőberakó helyet is 

létrehoztak volna, erről talán végül lemondtak az illetékes szervek, de a 

hajókikötőről továbbra is folynak a viták. A Balaton kotrására – főleg a 

Keszthelyi-öbölben – kétségkívül szükség van, az üledéket szintén a két 

település között elhelyezkedő zagykazettán helyeznék el. Azt mindenképp 

figyelembe kell venni, hogy itt helyezkedik el a Balaton egyik legnagyobb 

kiterjedésű nádasa, ami fokozott figyelmet érdemel. A nád amellett, hogy 

védelmet és fészkelőhelyet biztosít sok vízparti állatnak, csökkenti a partfal 

bemosódását és tisztítja, szűri a vizet. (Feketéné, 2005) 

1.2. Témaválasztás 

Mikor a szakdolgozatom témáján ötleteltem, igyekeztem olyan irányban 

elindulni, ami ténylegesen használható lehet a biológiaoktatásban. Szerintem 

a környezeti nevelésre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hiszen ezen 

múlik mindnyájunk jövője. Ez a törekvés a közoktatás szintjén egyre 

nehezebb helyzetbe kerül, hiszen a mostani tendencia szerint a 

természettudományos óraszámok folyamatosan csökkennek, a biológiát is 

beleértve, a leadandó anyag viszont közel azonos maradt. A különböző 

környezet- és természetvédelmi problémák pedig csak ezeken a tanórákon 

kerülnek elő, ha az iskola nem szervez külön ezzel a témakörrel foglalkozó 

programokat. 
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Nekem személy szerint nagyon fontos, hogy a diákok viszonya a természettel 

sokkal felelősségteljesebb legyen, ehhez pedig első lépésként érdemes 

megismerni a körülöttünk levő természeti értékeket. Ehhez nagy segítség 

lehet egy tanösvény, ami rengeteg pozitívummal bír. A tanösvény pár óra alatt 

végigjárható, a gyerekek pedig az aktív tanulás révén sokkal szerteágazóbb 

tudásra tehetnek szert, mint az iskolapadban. Az élővilágot a szabad levegőn 

sokkal jobb megismerni, saját szemmel megtapasztalni, mint egy fülledt 

tanteremben. 

Végül azért is választottam a vonyarcvashegyi Szent Mihály-dombot 

helyszínül, mert kicsi korom óta sok emlék fűz ide. Jó pár évben álltam a 

Madarak és fák napjára rendezett rajzverseny eredményhirdetésén jómagam 

is, és a mai napig, ha időm engedi körbejárom a környéket. Ösztönzőleg hatott 

az is, hogy a frekventáltsága miatt sok embert lehet elérni. 

1.3. Célkitűzések 

A szakdolgozatom célja Vonyarcvashegyen a Szent Mihály-domb köré 

tervezett tanösvény útvonalának, állomásainak a kijelölése, és a tanösvény 

biológia szakmódszertani feldolgozása. 

A tanösvény végigjárásával a gyerekek testközelből ismerkedhetnek meg az 

őket körülvevő millió csodát rejtő természettel. A mai diákokat a digitális 

világ fejlődésével sokkal nehezebb a szabad levegőre csábítani, számomra 

viszont nagyon fontos, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek azért, hogy a 

gyerekek megismerkedhessenek az élő környezettel. Mivel a feladatok 

digitális formában is elérhetőek, remélhetőleg a fiatal korosztály figyelmét is 

sikerül megragadni, hiszen a feladatok kitöltéséhez így csupán egy 

okostelefonra van szükség. A kézzelfogható tapasztalatok és a digitális 

eszközök kombinációja pedig hatékonyabb tanulási formát jelent, mint amit 

az iskolapadban ülve szerezhetnek a tanulók. 

A feladatok elsődleges célja, hogy a természettudományos tantárgyak során 

szerzett ismeretek a terepen elmélyüljenek, kiegészüljenek. Így szerepel a 

munkalapokban a helyszínen élő növény- és állatfajok megismerése, egyes 

ökológiai és környezetvédelmi problémák bemutatása, ezen felül az 
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élővilágot alakító élettelen környezeti tényezők témaköre is érintve van. A 

feladatok kidolgozása során arra törekedtem, hogy minél több interaktivitásra 

kerüljön sor, akár nyomtatott formában, akár okoseszközök segítségével 

teljesítik a gyerekek a túrát. 

A természet járása kitűnő alkalmat kínál, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét 

a különböző környezeti problémákra is, és érzékenyebbé tegyük őket e téma 

iránt. Azaz megtaníthatjuk a diákjainkat a felelős kirándulói magatartásra, 

hiszen mindenki tehet a környezetvédelemért azzal, hogy nem szemetel, 

kizárólag az arra kijelölt helyen rak tüzet, vigyáz a védett (és a nem védett) 

élőlényekre. Ha a gyerekek magatartása ebbe az irányba terelődik, talán 

jobban felfigyelnek az olyan problémákra is, amikhez az egyéni erőfeszítés 

már nem elég, és összefogásra van szükség ahhoz, hogy a természet érdekei 

is képviselve legyenek. 
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2. Tanösvények a biológiaoktatásban 

A természetről természetben tanulás jelentősége elvitathatatlan a 

természettudományos tantárgyak esetében, így az iskolán kívüli 

foglalkozások fontos szerepet kaphatnak a biológiaoktatás során. Nagy 

általánosságban az a tendencia figyelhető meg, hogy különböző szociális és 

társadalmi okokból a gyerekek egyre kevesebb a természethez köthető pozitív 

élményt szereznek. (Fűzné, 2019) Így fontos, hogy az oktatás során 

elkezdődjön a környező világ megismerése. 

A tantermen kívüli oktatás számos előnnyel rendelkezik. A tanulók többek 

között a mindennapi életben is kamatoztatható ismeretekkel gyarapodnak, az 

élményeknek köszönhetően pedig javul a motivációjuk. A játékos feladatok 

megoldása során a gyerekek önállósága és kreativitása fejlődik. Ezen kívül 

egy szabadtéri foglalkozás szerepet játszhat a „cselekvő állampolgár” és a „jó 

gazda” attitűdök fejlesztése során. További pozitívumként érdemes kiemelni, 

hogy egy szabadtéri foglalkozás kiváló kapcsolódási pontot jelenthet a többi 

tantárggyal. (Fűzné, 2019) Például a klímának és az alapkőzetnek fontos 

hatása van az élővilág kialakulására, meg lehet vizsgálni a helyszínt 

helytörténeti szempontból, szerencsés esetben pedig szépirodalom is fűződik 

a területhez. Ráadásul a feladatok digitalizálásával az informatikát is 

bevonhatjuk a tantárgyi kapcsolatok listájába. 

Az úgynevezett „szabad ég iskolák” egyik kiemelt célja, hogy a diákok 

természethez való viszonya pozitív irányba terelődjön. Mivel a természetben 

sokkal több impulzus éri a gyerekeket, az ilyen módon szerzett tapasztalatok 

megkönnyítik a természetben lezajló folyamatok ok-okozati 

összefüggéseinek felfedezését. A foglalkozás ráadásul olyan élményt 

biztosíthat, aminek köszönhetően szorosabb érzelmi viszony alakulhat ki a 

természettel. (Kriska és Karkus 2015) 

Egy terepen történő foglalkozás lebonyolításának három fő szakasza van. Az 

első az előkészítő szakasz, melynek során a gyerekek témára való 

ráhangolódása történik. Célszerű, ha az előkészület során nem a lexikális 

tudnivalókat helyezzük a középpontba, hanem inkább az alapműveltséggel 
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kapcsolatos információkra helyeződik a hangsúly. Így például kioszthatunk 

egy kis kutatómunkát, aminek során a gyerekeknek utána kell nézni a 

meglátogatandó helyszín nevezetességeinek, jellemző élővilágának. 

A második szakaszban történik magának a tanösvénynek a bejárása. A 

feladatok teljesítése a csoport összetételétől függően történhet egyénileg, 

párban vagy kisebb csoportokban. A munkalapok rendeltetése, hogy a diákok 

irányítottan fedezzék fel a tanösvény környékét. (Fűzné, 2015) A munkalapot 

érdemes úgy összeállítani, hogy a diákok azt saját megfigyelések, vagy rövid 

kutatómunka után önállóan meg tudják oldani. Ehhez célszerű játékosabb 

feladatokat kitalálni, lehetőleg úgy, hogy az egyes feladatrészek ne vegyenek 

túl sok időt igénybe. Ha a feladatok digitalizálva vannak, egy mobiltelefon is 

elég lehet a kitöltésükhöz, és a gyerekek figyelmét is könnyebben meg tudjuk 

ragadni. (Kriska és Karkus, 2015) 

Végezetül igazán fontos, hogy a foglalkozás után szánjunk időt a 

tapasztalatok kiértékelésére, reflektáljunk a látottakra, és kössük az újonnan 

szerzett információkat a korábbi ismeretekhez. A befektetett idő nagy eséllyel 

meg fog térülni a tanulás és tanítás gyakorlata során. 

Többféle típusú tanösvény létezik, közös bennük, hogy általában 8-11 

állomásból állnak, melyeket kijelölt útvonal kapcsol össze, ezen végigsétálva 

rendszerezetten jutunk hozzá az információkhoz. Mivel a tanösvényeken 

önállóan történhet a felfedezés, általában nincs jelen szakképzett túravezető. 

Helyette kihelyezett táblák vagy tájékoztató füzetek nyújtanak segítséget az 

adott hely értékes tájelemeinek megismeréséhez. Egy helyesen felépített 

tanösvény az oktatási és ismeretterjesztési funkcióján túl értékvédelmi és 

élményadási szerepet is betölt. 

Magyarországon a legelterjedtebbek a nemzeti parkok által felállított táblás 

tanösvények, ahol az információkat a kihelyezett táblákról lehet elolvasni. 

Ritkább esetben ezt a szerepet kísérő füzet látja el. Egyelőre gyakrabban 

találkozhatunk a csupán bemutató funkciójú tanösvényekkel, melyekhez nem 

kapcsolódnak feladatok, de elterjedőben van a munkáltató típusú tanösvény 

Ez utóbbi főleg az iskolás csoportok számára készül, hiszen az aktív 
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tevékenykedés mellet szerzett tapasztalatok remekül kiegészítik az iskolai 

tananyagot. (Fűzné, 2015) 

2.1. Tanösvények és környezeti nevelés 

A jelenkor egyik legnagyobb globális kérdése, a fenntarthatóság a 

közoktatásban a környezeti nevelés keretei között kerül tárgyalásra. Az 

iskolában történő környezettudatosságra nevelés elméleti alapjait több 

nemzetközi és hazai egyezmény, dokumentum taglalja, már az 1970-es 

évektől kezdve rendeznek megbeszéléseket ezzel a témával kapcsolatban. 

Ebben az időszakban kezdték el felismerni, hogy az iskolának milyen nagy 

szerepe lehet a gyerekek környezetükhöz kapcsolódó érzelmeinek, 

attitűdjének formálásában, ezzel együtt a környezettudatos szemlélet 

kialakításában, és az első ilyen nevelési konferenciákon Stockholmban 

(1972) és Tbilisziben (1977) megfogalmazták az első javaslatokat. 

Komolyabb fordulópontot a sokat emlegetett riói világkonferencia (1992) 

hozott, ami kimondta, hogy a jelenlegi mértékű környezetszennyezés és 

túlfogyasztás nem tartható fent, a következő generációk számára szükséges 

életfeltételek veszélybe sodródtak. Az itt megfogalmazott fenntarthatósági 

elvet a pedagógusok a környezeti nevelés során úgy tudják átadni, ha 

megpróbálják a diákokat olyan életmódra tanítani, ahol nagy hangsúlyt kap a 

jövőre vonatkozó felelősségvállalás. (Kriska és Karkus, 2015) 

Hazai viszonylatban a környezeti nevelés elméleti alapjairól a Nemzeti 

Alaptantervben (NAT) olvashatunk, ami az évek során sok változáson ment 

keresztül. Amíg az 1995 és 2007 között megjelent dokumentumok a 

globálisan fellépő problémák megoldását várták el az iskolai képzéstől, addig 

a 2012-ben megjelent irat már inkább e problémák iránti érzékenység 

kialakítását szorgalmazza, és a fenntarthatósághoz szükséges felelős 

magatartás kialakítását helyezi középpontba, ami már egy megvalósíthatóbb 

célkitűzésnek számít. A környezeti nevelés kiemelt fejlesztési területként 

jelenik meg az alaptantervben és nagy hangsúlyt kap az interdiszciplináris 

szemlélet, azaz a tudományterületeken átívelő megközelítés. Tehát a diákok 

megismertetése az aktuális problémákkal és az ezeket előidéző okokkal a 

pedagóguskar közös nevelési céljaihoz kell, hogy tartozzon. (Csenger, 2015) 
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A természettudományok tanítása, már alsó tagozaton elkezdődik, önálló 

tantárgyként pedig a 3-4. évfolyamon jelenik meg, mint környezetismeret. A 

környezetismeret órák során történik a későbbi természettudományos tárgyak 

megalapozása, és elsősorban megfigyelésekre, kísérletekre építkezik, így 

kihasználva a tanulók életkorából adódó kíváncsiságot. Felső tagozatban 

eleinte még komplexen történik a természettudományok oktatása, majd ez 7. 

osztálytól diszciplináris keretek között zajlik. E tantárgyak tanításának 

legfontosabb céljai közé tartozik, hogy a diákok kritikus szemléletmódot 

fejlesszenek ki a természeti és környezeti problémákkal kapcsolatban, és 

hogy környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cselekvőképes 

emberekké váljanak. Középiskolában a természettudományos tárgyak alap 

szinten már csak a 9-10. évfolyamokon kerülnek elő, de a környezeti nevelés 

itt is fontos szerepet kap, főleg biológiából, hiszen itt az egyik fő témakör a 

Bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság. (NAT 2020) 

A 2020-ban kiadott Nemzeti Alaptanterv egyik fő fejlesztési területe a 

fenntarthatóság elve, és 2003 óta az iskolák pedagógiai programjának 

tartalmaznia kell egy környezeti nevelési és egészségnevelési programot is. 

Habár a dokumentum keretein belül megfogalmazott célok mind nagyon 

nemesek, általánosságban az mondható el, hogy ezek az okmányok inkább az 

asztalfióknak készülnek, a gyakorlatban nem sok minden valósul meg 

belőlük. Ez részben annak köszönhető, hogy se az intézményvezetők, se a 

pedagógusok nincsenek felkészítve ilyen jellegű programok elkészítésére. 

A gyakorlat sok mindenben eltér az elmélettől, de vannak olyan eszközök a 

kezünkben, amik ugyan sok erőfeszítést igényelnek a tanár részéről, a 

befektetett energia kamatostól megtérül. Ehhez ki kell mozdulni a négy fal 

közül, ahol a diákok saját tapasztalatok útján, aktív tanulással ismerkednek 

meg a környezetükkel. Itt jönnek képbe a különböző szabad levegőn végzett 

oktatási tevékenységek, mint például az iskolakert, az erdei iskola, állatkert 

vagy botanikus kert meglátogatása, vagy jelen szakdolgozat témáját adó 

tanösvények végigjárása. Akármelyik lehetőséget próbáljuk ki, kiváló 

alkalom nyílik, hogy az ismeretátadáson túl megtanítsuk a diákokat a 

környezetbarát életvitelre, a saját környezetükkel történő tudatos 

együttélésre. (Csenger, 2015)  
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3. Digitális tananyagok, és aktív tanulás 

Az én korosztályom számára az iskolákban az ismeretátadás még szinte 

kizárólag a tanáraim előadásán és magyarázatán alapult. Ez esetben a tanulók 

csupán passzív befogadói az információknak, ha viszont megpróbáljuk a 

diáknak adni a főszerepet a tanulás során, akkor a tanulók aktivizálódnak, és 

nagy eséllyel sokkal hatékonyabb lesz a tudnivalók átadása. Természetesen 

ekkor nem csökken a tanárok szerepe, csupán megváltozik. Először is a 

gyerekeket meg kell tanítani, hogyan igazodjanak el az internetes források 

között, és terelgetni kell őket a megfelelő irányba, hogy a rendelkezésre álló 

forrásokat kritikus szemmel tudják vizsgálni. (Tóth-Mózer és Misley, 2019) 

Most a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet miatt minden oktató 

kénytelen volt átformálni a digitális tananyagokhoz fűződő kapcsolatát, azok 

is, akik korábban elzárkóztak a technika nyújtotta lehetőségektől. Habár 

tapasztalataim szerint sokan megmaradtak annál a nem éppen korszerű 

módszernél, hogy a gyerekeknek a kijelölt tankönyvi szöveg alapján kell a 

munkafüzetben feladatokat megoldani, biztosan sokan éltek az újítás 

lehetőségével, amihez szerencsére jó szakirodalom áll rendelkezésünkre. 

Ezeknek az új módszereknek a használata bizony időigényes, viszont a 

befektetett munka több szinten is megtérül. Azon felül, hogy segítik a 

megértést, és hatékonyabbá teszik a lecke befogadását, az aktív tanulást 

támogató tanítási módok alkalmazása esetén jó eredményekre számíthatunk 

a hátrányos helyzetű, vagy éppen nem megfelelően szocializált gyerekek 

esetén is. (Tóth-Mózer és Misley, 2019) 

A korábbiakhoz hasonlóan a 2020-as Nemzeti Alaptanterv egyik 

kulcskompetenciája a digitális kompetencia, azaz minden tanárnak 

törekednie kell arra, hogy a diákok a digitális világban való jártasságra szert 

tegyenek. Fontos tehát, hogy az információs és kommunikációs technikák 

(IKT) szerves részét képezzék a pedagógiai munkának. Nagy előnyük, hogy 

az interneten fellelhető interaktív feladatok száma szinte végtelen, de magunk 

is kitalálhatunk kreatív feladatokat. A megszokott oktatási módszerekkel 

ellentétben itt jóval tágabbak a tér- és időbeli korlátok. (Kriska és Karkus, 

2015) 
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Az aktív tanulás sikerességéhez először meg kell ismerni a tanulók egyéni 

szükségleteit, és tanulási formáinak lehetőségét. Következő lépésként meg 

kell tervezni magát a fejlesztési folyamatot. A szervezés kiemelten fontos, 

ekkor kell felkutatni a megfelelő és megbízható forrásokat, amik passzolnak 

a megtanítani kívánt tananyaghoz. Ezután biztosítani kell a megfelelő tanulási 

környezetet, például az elektronikai eszközöket, de esetünkben magának a 

tanulmányi kirándulásnak a megtervezése is ide sorolható. Ezt követi a 

diákok önálló vagy csoportos tevékenysége, ahol a tanár szerepe az 

eredmények nyomon követése, és a tanulók támogatása, esetleges 

segítségnyújtás. Nagyon fontos, hogy a foglalkozás végén visszajelzést 

adjunk és kérjünk az elvégzett feladatokkal kapcsolatban. 

A tervezéskor a tanulási célok és eredmények megfogalmazása meghatározó. 

Fel kell tennünk a kérdést, hogy a feladatokkal mely kompetenciákat 

fejlesztjük, és konkrétan mely ismeretanyaghoz kapcsolódik. A tanított 

csoport ismeretében kell kiválasztanunk a megfelelő módszereket és 

eszközöket. Ha digitális eszközt használunk, nyomon tudjuk követni a 

tanulási folyamatot és az előrehaladást, leegyszerűsödhet az értékelési 

folyamat, és a gyerekek is könnyen meg tudják egymás között osztani a 

munkájukat. (Tóth-Mózer és Misley, 2019) 

3.1. Az eXeLearning program bemutatása 

Az eXe eLearning Editor program egy egyszerű web alapú oktatási 

segédanyag szerkesztő program. A programhoz nincs szükség a HTML nyelv 

vagy a komplikáltabb webfejlesztői programok ismeretére, használatát bárki 

könnyen elsajátíthatja. Egyszerű kezelhetősége mellett viszont nagyon 

igényes tanulási mellékletek hozhatók létre vele. Az elkészült tananyag 

HTML formátumú, és letölthető, így állandó internetkapcsolat nélkül, akár 

egy kirándulás során is használható. 

A telepítés után a program a böngészőben fog megnyílni, itt tudjuk a 

tananyagokat és feladatokat létrehozni. A munkaterület két fő részből áll. Az 

oldalsávban láthatjuk a „Tervezői nézetet”, ahol a tananyag struktúráját 

tudjuk elkészíteni. Ugyanitt található az iDivices eszközlista, ami gazdag 
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tárházat biztosít az elméleti anyagok és a feladatok elkészítéséhez. A másik 

fő terület a szerzői rész, itt tudjuk szerkeszteni a dokumentumunkat. 

Az elkészített tananyagok nem csupán szöveges tartalmakra korlátozódnak, a 

program lehetővé teszi a képek, videók és webes felületek beintegrálását is. 

A feladattípusok változatosak, a biológia oktatása során használt 

típusfeladatok mind könnyen átültethetők a digitális környezetbe. Így létre 

lehet hozni többek között feleletválasztós tesztet (egy vagy több jó válasszal), 

szókitöltős tesztet, vagy sorbarendezési feladatot. Az Igaz-Hamis kérdésekkel 

és a SCORM teszttel akár azonnali visszajelzést kaphatunk a diákok 

tudásáról. A programba egyszerű Java alkalmazásokat is be lehet tölteni, amik 

tovább színesíthetik a készülő tananyagot. (Tóth, 2013) 

Módszertanilag arra törekedtem, hogy a Szent Mihály-domb köré tervezett 

tanösvényhez készült tananyag a mai tanulók igényeit is kielégítse. Így a 

feladatokat az eXeLearning program segítségével digitalizáltam. A modern 

eszközök bevonásával a gyerekek számára élvezetesebb lesz a tanulás. 
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4. A Szent Mihály-domb és környékének bemutatása 

A Szent Mihály-domb a Balaton északi partján, Vonyarcvashegyen található, 

az alatta elterülő nádas és láperdős területeken pedig Vonyarcvashegy és 

Balatongyörök osztozik. A domb alapkőzete dolomit, csakúgy, mint a 

Keszthelyi-hegységben. A képződmény a körülötte elterülő tőzegmezőből 

szigetszerűen emelkedik ki és a tengerszint feletti 136 m-es magasságot éri 

el. (Palaczki, 2008) 

 

1. ábra: A domb és környéke műholdas képen 

A domb a váratlan megrohanások ellen kitűnő védőhelyként szolgált, így már 

a kora bronzkorban, közel 4000 évvel ezelőtt lakott volt. Elképzelhető, hogy 

egykor római őrtorony is állhatott a dombtetőn. Később kis vár épült a 

helyszínen, ami a török időkben pusztult el. 

Habár a tihanyi barátlakások jóval nagyobb hírnévre tettek szert, a XVIII. 

században a Szent Mihály-domb oldalában is laktak remeték, akik a 

keszthelyi ferences rend barátai közül kerültek ki. Kisfaludy Sándor, a híres 

magyar költőt is megihlette a romantikus helyszín, és verses regét írt az egyik 

domblakó barátról, aki reménytelen szerelme miatt választotta a remetelétet. 

(Sági-Zákonyi, 1970) 

A kis kápolna körüli temető a vashegyi polgárok temetkezési helyéül szolgált, 

annak idején a halottakat ladikkal szállították az egykori szigetre. A kápolna 

és a temető 3358 m2-t foglal el. (Palaczki, 2008) 
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2. ábra: A domb domborzati viszonyai 

4.1.  A tanösvény kiépítése 

A Balaton partján húzódó nádasok és a hozzájuk csatlakozó mocsaras 

területek, a hínárral borított sávok, az iszapos alzat, a nyílt víz vagy a 

vízbefolyások környéke mind eltérő életfeltételeket biztosít az egyes 

élőlényeknek. Ennek megfelelően a különböző biotópok mind sajátos 

növény- és állatvilággal rendelkeznek. (Tóth 1974) A tanösvény állomásai 

igyekeznek az eltérő életfeltételeket biztosító élőhelyekről információkat 

adni. 

A tanösvény egy vonaltúra, ami a domb alatt található csónak kikötőtől indul. 

Itt elsősorban a víztesthez kötődő élővilágot tanulmányozhatjuk, és a 

partmenti nádasokról alakíthatunk ki képet. Ezután az útvonal a Malom-gát 

mentén halad, egészen a bicikliútig, majd ott keletnek veszi az irányt. A kis 

patak lassú folyású, ha alacsonyabb a vízállás, akár a partról is könnyen 

gyűjthetünk bemutatás céljából vízinövényeket, vagy makrogerinctelen 
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állatokat. A bicikliút két oldalán lápos mocsaras terület látható, ami szinte 

egész évben víz alatt van. Ez a hely jól mutatja be, mely fajok tolerálják az 

állandó vízborítást, és milyen megoldásokkal tudják elviselni a szélsőséges 

körülményeket. Pár perc séta után elérjük a domb északi oldalát, itt kiépített 

út kanyarog a domb tetejére, amit a tanösvény útvonala is követ. Ahogy 

haladunk felfelé, úgy tapasztaljuk meg a víz közelségének egyre kisebb 

hatását. Egyre több szárazságtűrő fajjal találkozunk, sőt a domb tetején a 

dolomitsziklagyepi társulást is tanulmányozhatjuk. 

Az utolsó állomás a domb lábánál helyezkedik el. Ha egész napos programot 

tervezünk, kitűnő helyszín ez a befejezésre, hiszen kiépített tűzrakóhelyek 

vannak itt. A most készülő közösségi tér különböző játékoknak is kedvező 

helyszínt biztosít, így a csapat vagy osztály is jobban össze tud kovácsolódni. 

Maga a tanösvény pedig nem csak az élővilágra koncentrál, igyekszik a 

területet természetföldrajzi, és helytörténeti szempontból is bemutatni. 

Ezúton a helyiek és környékbeliek, de akár a turisták is behatóbban 

megismerkedhetnek a Szent Mihály-domb térségével. 

4.2. A terület leírása 

A Balaton hazánk és Közép-Európa legnagyobb tava, a Dunántúlt északkelet-

délnyugat irányban szeli ketté. Habár régebben úgy vélték, a Balaton 

valójában nem az egykori Pannon-tenger maradványa. Maga a tó aránylag 

fiatal képződmény, megközelítőleg 20-22 000 éves lehet. Természetesen a 

régmúlt idők kőzetmozgásai mind nyomot hagytak a tájon, emiatt sokhelyütt 

tudunk következtetni a korábbi időszakok történéseire. 

A Keszthelyi-hegység dolomitja javarészt a felsőtriászban képződött tengeri 

üledékből, megközelítőleg 180 millió évvel ezelőtt. A dolomit rosszul 

oldódik vízben, és könnyen aprózódik, ezért eredetileg ezeken a 

dolomitfelszíneken elég silány növényzet alakult ki. Az 1960-as években 

szerették volna ezeket a területeket is hasznosítani, ezért nagy térségeket 

telepítettek be feketefenyővel, ugyanis ez a növény elviselte a szélsőséges 

talaj adta körülményeket. (Sági-Zákonyi, 1970) 
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A Szent Mihály-domb a földtörténeti középkorban még a 71-es főút északi 

részén lévő Csereze-heggyel függött össze. Törések és sakktáblaszerű 

vetődések következtében a domb körüli kőzetrétegek lesüllyedtek, a dombot 

pedig körülölelte a tó vize, és a Balaton egyik szigete volt. A 19. században 

csökkent a tó vízszintje, ami miatt a vízpart beljebb húzódott. Az üledék 

megközelítőleg húszezer éven át halmozódott a területen. Ennek, és a gyakori 

vízelárasztásoknak köszönhetően alakult ki a mintegy 23 hektáros lápréteg. 

A 20. században erősen szabályozták a vízszintet, aminek következtében a 

terület kiszáradt, csakúgy, mint a többi vízparti mocsár. (Feketéné, 2005) A 

nagyjából egy méternyi agyagos lápföld alatt rostos nádtőzeg található 

(Palaczki, 2008), aminek a 2000-es évek közepén megkezdődött a 

bányászata. A tőzeg ún. „fekvőjéhez”, azaz alsó felületéhez kapcsolódik a 

nagy teherbírásúnak számító ó- és középkori dolomit, márga és homokkő. 

A Balaton közvetlen környékén megfigyelhetőek a tó éghajlat- és 

időjárásmódosító hatásai. A nagy víztömegnek köszönhetően a tó 

hőpufferként működik, azaz mérsékli a hőmérséklet ingadozásokat, így 

például nyáron csökkenti az éjszakai lehűlést. Míg az ország nagy részén a 

kontinentális hatás a döntő, a Balaton északi partján a Földközi-tenger felől 

érkező mediterrán éghajlati befolyás is jelentős. Ezt a hatást tovább fokozza, 

hogy az állandóan hullámzó víztükörnek jóval nagyobb a fényvisszaverő 

képessége. (Tóth, 1974) 

4.2.1. Növényvilág 

A nyílt víz felől a partok felé haladva a víz mennyiségétől és a vízmélységtől 

függően eltérő életközösségek alakultak ki. 

A nyílt víz életközösségét főleg a különböző planktonszervezetek alkotják. 

Ezen szervezetek függetlenek mindenféle szilárd aljzattól, tehát lebegő 

állapotban történik a táplálkozásuk és a szaporodásuk is. A termelő 

szervezetek közül a leggyakoribb a páncélos ostorosok (Dynophyta) 

csoportjába tartozó fecskemoszat (Ceratium hirundinella). (Tóth, 1974) 

Legnagyobb mennyiségben nyár derekán fordul elő, és más moszatfajokkal 

együtt a túlszaporodása vízvirágzáshoz vezethet. Ez a jelenség főleg a múlt 

században jelentett komoly problémát, amikor a felelőtlen műtrágyahasználat 
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és a szennyvizek nem megfelelő tisztítása a növényi tápanyagok 

feldúsulásához vezetett. A vízvirágzás során elpusztult egyedek a tófenéken 

nagy mennyiségű üledéket képeznek, ami miatt elsősorban az amúgy is 

sekélyebb Keszthelyi-öbölben szükség van a meder kotrására. (Sági-Zákonyi, 

1970) 

 

3. ábra: Fecskemoszat 

A fecskemoszaton kívül jelentős még a különböző kovamoszatok száma. A 

köves parton a Diatomea elongatum var. tennuis-t, és a Gomphonema 

olivaceum-ot figyelhetjük meg elsősorban kora tavasszal és késő ősszel. 

Ugyanitt él az érdes tapintású fonalas zöldalga, a Cladophora glomerata, 

vagy a nyálkás Bangia atropurpurea. (Tóth, 1974) 

A part felé haladva elérkezünk a hínáros régióhoz, ami az északi parton 

kiterjedtebb. A különböző vízmélységhez alkalmazkodott hínárfajok ma már 

igen elterjedtnek számítanak, azonban ez nem mindig volt így, nagyjából a 

19. század közepe környékén figyeltek fel a megjelenésére. A negatívumok 

ellenére biológiai szempontból jó oldala is van a hínárosoknak, ugyanis igen 

kedvező életkörülményeket biztosít a gazdag állatvilág kialakulásához. 

A különböző hínárokat több csoportra oszthatjuk aszerint, hogy az iszapban 

gyökerezőek-e, illetve, hogy a növény teste alámerül-e a víznek. A különböző 

békaszőlő (Potamogeton) fajok, a hínáros víziboglárka (Batrachium 

circinatum), vagy az Észak-Amerikából behurcolt kanadai átokhínár 

(Anacharis canadensis) a legyökerező hínárfajok közé tartoznak, és a vízben 

alámerülve élnek. A leggyakoribb békaszőlő faj (körülbelül a hínárok 90-

95%-át teszi ki), a hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus) a mélyebb 

vizekben gyökerezik, és életmódjára jellemző, hogy összefüggő szigeteket 
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alkot, csakúgy, mint a füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum). A 

védettebb öblökben, iszapos részeken főleg fésűs (Potamogeton pectinatus) 

és bodros békaszőlővel (Potamogeton crispus) találkozhatunk, míg a köves 

partokat elsősorban a közönséges békaszőlő kedveli. 

Szintén az aljzatban gyökerezik, de a levélzete a vízfelszínen terül szét a fehér 

tündérrózsának (Nymphaea alba), a vízitöknek (Nuphar lutea). Elsődleges 

előfordulási helyük a nádasok előtt, vagy azok irtási helyén található. Rajtuk 

kívül még a vidra keserűfűnek (Polygonum amphibium) hasonló az 

életmódja. 

A nem gyökerező hínárok között is megkülönböztetünk alámerülő és a 

felszínen elterülő típust. Az előbbibe tartozik a kolokán (Stratoites aloides), 

a közönséges rence (Utricularia vulgaris), vagy a sima tócsagaz 

(Ceratophyllum submersum). A második típusba pedig többek között a 

békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae), többféle békalencse (Lemna) faj, és a 

vízidara (Wolffia arrhiza) sorolható. Ez utóbbi a 1,5 mm-es nagyságával a 

világ egyik legkisebb virágos növényének számít, a szubtropikus eredetű 

növény feltehetően vonuló madarak közvetítésével került a tóba. (Tóth, 1974) 

A partot szegélyező nádas természetesen nem homogén, általánosságban 

jellemző rájuk a következő szakaszok elkülönülése: először is a nyílt víz felől 

a nád békatutajjal keveredik, azt követi egy homogénebb szakasz, ahol azért 

elszórtan előfordulhatnak gyökerező és lebegő hínárok egyaránt. Ezután egy 

olyan rész következik, ahol a nádas belsejéből származó szén-dioxidban 

gazdag és nyílt víz felőli oxigéndús víz keveredik, ami a vízimoha (Fontinalis 

antipyretica) megtelepedésének kedvez. Ha tovább haladunk a part felé, 

először a békatutajos nádas jelenik meg, végül elérünk egy szélesebb 

zónához, ahol a nád különböző sás fajokkal elegyedik, melyek általában 

zsombékoló növésűek. Az egyhangú zöld nádast a part felől a tavi virágkáka 

(Batomus umbellatus) rózsaszínű virágai törik meg. A ritkább nád között sok 

helyütt találhatunk széleslevelű gyékényt (Typha latifolia), ami könnyen 

felismerhető buzogányszerű torzsavirágzatáról. Ezek a külsőbb területek 

általában csak időszakosan vannak vízzel borítva, tavasszal gyakran 

találkozhatunk mocsári gólyahírrel (Caltha palustris), mocsári nőszirommal 
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(Iris psedacorus) vagy réti boglárkával (Ranunculus repens). Szintén a 

nedves talajt kedveli a fehér tölcsérvirágú sövényszulák (Calystegia sepium), 

ami előszeretettel fut fel a bokrokra, ezzel áthatolhatatlanná téve az utat. 

(Tóth, 1974) 

   

4. ábra: Mocsári gólyahír és közönséges komló 

Eredeti állapotban már sajnos nem figyelhetőek meg a mocsárrétek és 

láprétek. A Balaton vízszintjének mesterséges állításával területük 

visszaszorult, ráadásul a taposás és szennyezések következtében helyüket 

úgynevezett félruderális gyepek foglalták el, melyekben az eredeti növényzet 

mellé gyakori gyomfajok társultak. Szintén kultúrhatások miatt már csak 

elvétve találkozhatunk bokorfüzes élőhellyel és a fűz-nyár ligeterdő 

maradványaival. A parthoz közeli ligeterdőket, ahol még a víz hatása 

érezhető, különböző puhafák alkotják. (Tóth, 1974) Gyakori fajai az enyves 

éger (Alnus glutinosa), a fehér nyár (Populus alba), fűzfák közül a kecskefűz 

(Salix caprea), és a fehér fűz (Salix alba). 
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5. ábra: Fehér nyárfák a patakparton 

A környező erdők legfőbb erdőalkotó fái a molyhos tölgy (Quercus 

pubescens), a csertölgy (Quercus cerris) és a virágos kőris (Fraxinus ornus). 

A Szent Mihály-dombon fölfelé haladva egyre kevesebb hatása lesz a víznek, 

és ezekkel a vízparthoz nem kötődő fajok közül az utóbbi kettővel is 

találkozhatunk. Rajtuk kívül a fásszárú növények közül többek között a mezei 

juhar (Acer campestre), a korai juhar (Acer platanoides), a madárcseresznye 

(Prunus avium), a húsos som (Cornus mas) és a galagonya (Crataegus 

monogyna) képviseli magát. 

   

6. ábra: Húsos som és csertölgy 

A domb hűvösebb északi oldalán gyertyán (Carpinus betulus) is jelen van. 

Sajnos az idegenhonos bálványfa (Ailanthus altissima) pár példánya is 

megtalálható. A domb lábánál lévő mogyoróbokrok (Corylus avellana) sárga 

porzós virágai már januárban kitűnnek az egyhangú színek közül. A domb 

tetejét fekete fenyők (Pinus nigra) díszítik. Az 1950-es és az 1960-as években 

sokhelyütt telepítették a dolomit kőzet feletti vékony talajréteg eróziója ellen, 

a dombra díszfa céljából ültették. A fákra gyakran tekeredik a borostyán 
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(Hedera helix), a félparazita életmódú fehér fagyöngyöt (Viscum album) 

pedig főleg lombfakadás előtt könnyű megfigyelni. 

A Balaton-felvidék a szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus) elterjedési 

területének az északi határa, atlanti-mediterrán flóraelemnek számít. Mással 

szinte összetéveszthetetlen, tojásdad fillokládiumai (levélszerű ágai) szúrós 

hegyben végződnek. A domb üde aljnövényzetében is találkozhatunk ennek 

a védett örökzöld cserjének pár példányával. (Bartha, 2010) 

   

7. ábra: Szúrós csodabogyó és virágzó mogyoró 

A domb aljnövényzete nagyban függ a vízellátottságtól, és attól, hogy milyen 

fafaj él az adott részen. Tavasszal a lombfakadás előtt, a domb északi oldalán 

az odvas keltike (Corydalis cava) uralkodik, kellemes illata betölti a levegőt. 

Miután a fák elkezdik bontogatni a leveleiket, szép sorban, felváltva jelennek 

meg a különböző színes virágú növények. Ezt az üde környezetet kedveli 

többek között az indás ínfű (Ajuga reptans), a kerek repkény (Glechoma 

hederacea) a keresztesvirágú hagymaszagú kányazsombor (Alliaira 

petiolata), de találkozhatunk vérehulló fecskefűvel (Chelidonium majus), és 

az örökzöld kis meténggel (Vinca minor) is. 

A keresztesvirágúak csoportjába tartozik a védett kerti holdviola (Lunaria 

annua) is, vagy más néven júdáspénz. Neve kerekded becőke terméséből 

eredeztethető. A szubmediterrán flóraelemek közé tartozik, és inkább 

mészkedvelő, a Keszthelyi-hegységben több helyen is előfordul. (Farkas, 

1999) 

A domb északkeleti részén van egy pár négyzetméteres terület, ahol a 

feketefenyők sűrűn egymás mellett állnak. Itt jól megfigyelhetőek a faj 
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telepítésével járó problémák. A lombkorona szorosan záródik, így kevés fény 

jut a talaj közelébe. Ezen felül a tűlevelek nehezen bomlanak le, és a talaj 

kémhatását is megváltoztatják, így az eredeti növényzet nem tud 

megtelepedni. Emiatt az erdőrészek kora tavaszi aspektusa merőben 

különbözik, míg a lombos fafajok alatt színes virágok pompáznak, a fenyők 

alatt csak elvétve találunk egy-egy satnya zamatos turbolya (Anthriscus 

cerefolium) egyedet. 

  

8. ábra: Kerti holdviola és ernyős madártej 

A domb tetején és déli oldalán változnak a vízviszonyok, a szárazabb 

körülmények más növényeknek kedvezőek. A változatos domborzaton 

vannak bokrokkal borított részek, ezen kívül megfigyelhetjük azokat a fajokat 

is, amelyeknek a zárt és nyílt sziklagyepek adnak otthont. 

A zárt gyepekben két spárgaféle is gyakori. Ezek a sötétkék virágú fürtös 

gyöngyike (Muscari neglectum) és a fehér színű ernyős madártej 

(Ornithogalum umbellatum). Mindkettő hagymás növény, termésük pedig 

háromszögletű toktermés. Ezeken a területeken több elterjedt gyógynövényt 

is megfigyelhetünk, mint például a pásztortáskát (Capsella bursa-pastoris), 

vagy cickafarkat (Achillea millefolium). 

A nyílt sziklagyepi területeken kisebb-nagyobb foltokban fehérlik a dolomit 

alapkőzet. Itt a törpesás (Carex humilis) az uralkodó. Tavasszal feltűnőek a 
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homoki pimpó (Potentilla arenaria), és a farkas kutyatej (Euphorbia 

cyparissias) sárga virágai. A szegfűféléket a szintén védett nagy szegfű 

(Dianthus giganteiformis) képviseli. Emellett szép számban találkozhatunk 

kakukkfű (Thymus pulegioides) egyedeivel is. Ezt a növényt könnyen 

felismerhetjük akkor is, ha nem virágzik, a levelét megdörzsölve a fűszer 

jellegzetes illatát érezhetjük. 

 

9. ábra: Nyílt sziklagyep homoki pimpóval 

4.2.2. Állatvilág 

A nyílt vízi planktonban nem csak fotoszintetizáló szervezetek vannak jelen, 

hanem különböző egysejtűek, kagyló- és féreglárvák, kerekesférgek 

(Rotifera) és kis rákok (Crustacea) is. A tápáléklánc szempontjából nagy 

jelentőséggel bírnak, hiszen megannyi halivadéknak és madárnak 

szolgáltatnak eledelt, illetve az élőanyag-termelésük is számottevő. 

A kerekesférgek neve a fejükön található két forgó csillókoszorúból ered, ami 

a táplálkozás és a mozgás szerve. A planktonrákok két fő csoportja az 

ágascsápú rákok (Cladocera) és az evezőlábú rákok (Copepoda) képviselői 

szintén szép számban vannak jelen a Balatonban. Az előbbi csoport közös 

jellemzője, hogy testük általában oldalról lapított, míg a másik csoportra a 

hengeres, vagy cseppalakú testforma jellemző. 

A hínáros, nádas, és a tóban levő tereptárgyak általában gazdagon vannak 

borítva élőbevonattal, ugyanis tapadási felületet szolgáltatnak a helytülő 

életmódú állatok számára. Ide sorolhatók például a mohaállatok, a szivacsok, 
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vagy a nyeles hidra. A bevonat pedig többek között evezőlábú rákoknak, 

fonálférgeknek vagy szúnyoglárváknak nyújt menedéket. (Tóth, 1974) 

Ha a vízparton kirándulunk, gyakran körözhetnek körülöttünk a gyorsröptű 

szitakötők. A szitakötők összetett szemükkel kitűnően látnak, zsákmányukat 

repülés közben ejtik el. A szitakötők lárvái a vízben élnek, ott ejtik el 

fogóálarcukkal a náluk kisebb állatokat. A lárvák fejlődésük során kimásznak 

a vízből, és a felrepített lárvabőrből bújik elő a kifejlett szitakötő. Ezt a 

folyamatot átváltozásnak nevezzük. 

  

10. ábra: Óriás szitakötő (Anax imperator) és tavi molnárka (Hydrometre 

lacustris) 

A kétszárnyúak csoportjába tartoznak az igen sok kellemetlenséget okozó 

szúnyogfajok. A lárvák fontos táplálékai a békáknak és halivadékoknak, de 

nem csak a vízben találkozhatunk velük, hanem a tó környéki pocsolyákban, 

vízgyűjtő hordókban is. A csípőszúnyogok nőstényei kifejlett állapotban 

vérszívók. 

A gyerekek számára is érdekes lehet megfigyelni a vízen „korcsolyázó” tavi 

molnárkát (Hydrometre lacustris). A valódi vízi poloskák csoportjába 

tartozik, és a felszínen maradást segíti szőrös törzsük, és hogy lábaik nagy 

felületen fekszenek a vízfelszínre, így nem szakítják mega felületi hártyát. 

Puhatestűek közül a csigák és kagylók is szép számban képviselik magukat. 

A nagy tányércsiga (Planorbarius corneus) és az éles csiga (Planorbis 

planorbis) különlegessége, hogy házuk síkban van felcsavarodva. Ezeknek a 

csigáknak a házát egyébként a környéken kitermelt tőzegből is 

összegyűjthetjük, csakúgy, mint az akár 5 cm-esre is megnövő nagy mocsári 

csigáét (Lymnaea stagnilis), vagy a törékeny hólyagcsigáét (Physella acuta). 
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Egyes vízi fajoknál, például a közönséges vízi csigánál (Bithynia tentaculata) 

megfigyelhető az operkulum, azaz héjfedő. Ez egy mészlapocska, ami az állat 

lábának hátoldalához rögzül, és a ház bejáratának lezárására szolgál. (Kriska, 

2017) 

 

11. ábra: Tőzegből gyűjtött házak, balról jobbra: nagy mocsári csiga, nagy 

tányércsiga és éles csiga 

A kagylók táplálékukat szűrögetéssel szerzik, így fontos szerepet játszanak a 

víz tisztításában. Az iszapos alzat életközösségének két leggyakoribb 

képviselője a tavi kagyló (Anodonta cygnea), és a festőkagyló (Unio 

pictorum). 1932-ben a Balatonban is megjelent az invazív vándorkagyló 

(Dreissena polymorpha). Számukra nem ideális a homokos tófenék, ezért 

bisszusz-mirigyük váladékának segítségével a különböző tereptárgyakon, 

például köveken, nádszálakon, parti építményeken és hajókon vernek tanyát. 

A vándorkagylók a tavi- és festőkagylók házán is megtelepednek. Így sajnos 

elvonják előlük a tápanyagot, és akadályozzák őket a mozgásban, ez az egyik 

oka az őshonos kagylófajok állományának csökkenésének. (Monspart, 2002) 

A Balaton állatvilágának az ember szempontjából legfontosabb szereplői a 

halak. Habár több halfaj fordul elő a tóban, közülük nagyjából 15 kerül 

rendszeresen horogra. A gazdaságilag legértékesebb hal a fogassüllő (Sander 

lucioperca), állományát folyamatosan pótolják is. A nyílt vízi garda (Pelecus 

cultratus) csapatokban fordul elő. Az eredetileg sós vízi állat jól 
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alkalmazkodott a körülményekhez. Egyaránt ragadozó életmódot folytat a 

csuka (Esox lucius) és a leső harcsa (Silurus glanis) is. Utóbbiból előfordulhat 

akár 100 kg-os példány is a tóban. 

A pontyok (Cyprinus carpio) jól viselik az oxigénszegényebb környezetet is, 

oxigénszükségletüket kiegészítik a légkörből nyelt levegővel. A 

pontyalakúak csoportjába tartoznak a keszegek is, akik közül a dévérkeszeg 

(Abramis brama), a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophtalmus) és a 

jászkeszeg (Leuciscus idus) a leggyakoribb. 

A Balatonban több idegenhonos halfaj is előfordul. Ezek sokszor felelőtlen 

emberi magatartás miatt telepedhettek meg a tó vizében, és néhányuk 

kifejezetten káros hatással van az ökoszisztémára. Ezek között a fajok között 

találjuk a kínai razbórát (Pseudorasbora parva), a naphalat (Lepomis 

gibbosus), az ezüstkárászt (Carassius auratus gibelio) vagy a törpeharcsát 

(Ameiurus nebulosus). A fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) és az 

amur Ctenopharyngodon idella) betelepítésével a szakemberek célja az volt, 

hogy csökkentsék a víz eutrofizációját. Sajnos ezen fajok túlszaporodása 

esetén a nádasokban is sok gondot tudnak okozni. (Tóth, 1974) 

A tavaszi és kora nyári estéket a hím békák nászéneke tölti be, ily módon 

próbálják lenyűgözni a nőstényeket. Jellegzetes fajaik a kecskebéka 

(Pelophylax kl. esculenta), a leveli béka (Hyla arborea) és a tavi vagy 

kacagóbéka (Pelophylax ridibundus). A kisebb halak mellett kiváló 

táplálékforrást jelentenek a fehér gólya és a különböző gázló madarak 

számára. (Sági-Zákonyi 1970) 

Ha valaki a domb környékén kirándul, a téli időszak kivételével szinte biztos, 

hogy fog vízisiklóval (Natrix natrix) találkozni. Ezt az emberre nézve 

ártalmatlan siklót nehéz összetéveszteni más hüllővel, sárga félhold alakú 

nyakszirtfoltjáról könnyen felismerhető. Egyes példányok akár másfél méter 

körülire is megnőhetnek. Ha veszélyt éreznek, igyekeznek minél gyorsabban 

elbújni, vagy a víz alá bukni. Sarokba szorítva viszont megpróbálják 

elijeszteni a támadót, így a viperáéhoz hasonló támadóállást vesznek fel. 
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Ritkán összefuthatunk mocsári teknőssel (Emys orbicularis) is. Szereti a mély 

vízzel körülvett napozóhelyeket (pl. benyúló farönkök, kicsi szigetek), 

ahonnan veszély esetén gyorsan le tud bukni a víz alá. (Farkas, 2013) 

   

12. ábra: Vízisikló és mocsári teknős 

A gerinces állatvilág áttekintésekor nem elég a szigorúan vízhez kötődő 

fajokat tárgyalni, hiszen olykor például a sárgarigók is felkeresik a tó vizét 

halászat céljából, csakúgy, ahogy a ludak is látogatják a partoktól távol eső 

mezőket és szántókat, hogy élelmet szerezzenek. 

A víztükör felett sirályokat figyelhetünk meg, leggyakoribbak a küszvágó 

csér (Sterna hirundo) és a dankasirály (Chroicocephalus ridibundus). Előbbi 

a nevét fő táplálékáról, a szélhajtó küszről kapta. Vékony testalkatának 

köszönhetően könnyen bevágódik a vízbe zsákmánya után. A dankák 

zömökebbek, így a vízfelszínről gyűjtik élelmüket. 

A nagyobb méretű halak egyetlen ellensége a kárókatona vagy kormorán 

(Phalacrocorax carbo), mely 1947-ben jelent meg a tónál. Habár a fészkelő 

helyük elsősorban a Kis-Balatonnál van, télen a domb aljánál levő fákon és a 

tó peremén akár száznál is több egyed csaphat lármát. A horgászok nem 

igazán kedvelik őket, hiszen a halállományban jelentős károkat tud okozni, 

emellett az ürülékük maró hatása miatt a fészkük alatti fa előbb-utóbb 

elpusztul. 

A Balaton jellegzetes madara a szárcsa (Fulica atra), a költési időszak után 

csapatokban figyelhetjük meg. Elsődleges táplálékának a hínárok számítanak, 

így növekvő populációjuk előre tudja jelezni e növények elszaporodását. 

Szintén a nádas az élőhelye a vízicsibének (Porzana arva), és a vízityúknak 

(Gallinula chloropus) is. 
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Az úszórécék közül természetesen sokhelyütt találkozhatunk tőkésrécével 

(Anas platyrhyncos), akár a strandok területén is, csakúgy, mint a bütykös 

hattyúval (Cygnus olor). A bukórécéket a barátréce (Aythya ferina), a kontyos 

réce (Aythya fuligula) és a ritka cigányréce (Aythya nyroca) képviseli. (Tóth, 

1974) 

Ha télen látogatunk a dombra, sok itt telelő énekesmadarat figyelhetünk meg, 

hiszen a Szent Mihály-hegy és Vendégváró Egyesület egész télen 

gondoskodik a madarak etetéséről. A leggyakoribbak a széncinege (Parus 

major), a kékcinege (Cyanistes caeruleus), és a barátcinege (Poecile 

palustris), de gyakori vendég az etetők környékén a vörösbegy (Erithacus 

rubecula) és a tengelic (Carduelis carduelis) is. Az odvas fákon a 

harkályfélék közé tartozó zöldküllő (Picus viridis) és kis fakopáncs 

(Dryobates minor) kopogtatnak élelem után kutatva. 
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5. A tanösvényhez készült munkalapok 

A tanösvényt kísérő feladatokat nyomtatható, és digitalizált formában is 

elkészítettem. A két típusú feladatsor szinte teljesen lefedi egymást, apró 

dolgokon kellett változtatni a digitalizálás során, mivel például a rajzolás nem 

volt kivitelezhető az általam használt programban. A két alternatíva 

lehetőséget kínál arra, hogy a tanösvényt használó pedagógusok a csoport 

tulajdonságainak megfelelő változatot használják fel. 

Az egyes állomások feladatai kevéssé függnek össze, így a tempó elsősorban 

a kirándulást vezető tanártól függ. A feladatok csoportmunkára is alkalmasak, 

de egyénileg is meg lehet őket oldani. A feladatok elkészítésekor arra 

törekedtem, hogy minél jobban szemléltessék, hogy az eltérő környezeti 

körülmények miatt mennyire különbözik az élővilág egy ilyen aránylag kicsi, 

sétával könnyen bejárható területen belül is. Így az egyszerű 

ténymegállapításokon felül igyekeztem az ok-okozati összefüggésekre is 

felhívni a figyelmet. 

Mivel a túrát teljesítők előzetes tudása igen változó, próbáltam a feladatokat 

olyan nehézségi szintűre beállítani, ami főleg az általános tájékozottságra 

épül, és remélhetőleg a források segítségével megoldhatóak. 

5.2. Feladatok nyomtatható változatban 

A foglalkoztató füzet pozitívumai között van, hogy fizikailag megfogható, a 

gyerekek el tudják tenni emlékbe, és a későbbiekben is fellapozhatják. A 

kézzel leírt mondatok jobban rögzülnek, ez a tanulási folyamat során igen 

fontos lehet. 

Az IKT a nyomtatott formátum ellenére is megjelenik, az érdekességek és 

történetek QR-kód beolvasásával tekinthetőek meg. A kiegészítő információk 

elhelyezését fontosnak tartottam, hiszen így interaktívabbá tehető a 

kirándulás, és emellet egy plusz lehetőséget is biztosít a differenciálásra. A 

gyorsabban haladók így le tudják foglalni magukat, míg mindenki az adott 

állomás végére ér, és nem szakad szét a csapat. 

A füzetben a megoldások dőlt betűvel találhatók.  
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Köszöntelek a Szent Mihály-domb köré tervezett tanösvényen, mely a 

természeti és helytörténeti értékeket mutatja be. 

Kérlek figyelj a következő szabályok betartására: 

➢ Ne szemetelj! 

➢ Ne tépkedd, károsítsd a növényeket! 

➢ Ne gyűjts a területen növényeket és állatokat! 

➢ Mindig figyelj a lábad elé, nehogy eltaposs egy védett növényt vagy 

állatot! 

➢ Ne hangoskodj! 

 

A tanösvény útvonala: 
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I. Állomás: A nyílt víz élővilága 

A Balatonban 41 halfaj él, ezek közül elrejtettünk 10-et az alábbi 

szókirakóban. Keresd meg őket! (A fajnevek függőlegesen, vízszintesen és 

átlósan is lehetnek.) 

S U M M Í C T R Ó Y C A Ű 

Á Z E B D F K Á R Á S Z V 

C H É E U F G Z Ö L U R R 

P Ú O L B R T Ű B S K L D 

K N A P H A L Ű Á D A E P 

N F Ó E S A É Á V É Á S K 

F O I Ó Ü C J C N V Y Ő I 

D G A R D A R T M É N H N 

D A W B L Í T J Ó R J A Á 

Ó S E Ű D R É D G K D R M 

B S L F I E B F A E Ü C A 

S Ü G É R B K R Á S L S A 

A L Z S O L O T Ó Z E A Z 

Z L I K I G R D P E L D H 

T Ő P O N T Y V Ű G I V C 

Az alábbiakban a fenti halakról találsz leírásokat. Írd a halfajok neveit a róluk 

szóló leírás elé! 

1. Tőponty 

Testhossza átlagosan 30-40 cm, de fogtak már méteres példányt is. Testét 

teljes egészében, vagy csak részben borítják pikkelyek. Két pár bajusza van, 

egyik a felső állkapcson, másik pedig a szájzugban. Vízinövényeket, és 

fenéklakó férgeket, csigákat, rovarlárvákat fogyaszt. A parti nádasban a 

nádszálak lökésszerű mozgása a jelenlétére utal. Jól viseli a nagy 

egyedsűrűséget, és az ingadozó hőmérsékleti viszonyokat és oxigéntartalmat. 

2. Kárász 

Átlagosan 25 cm-re nő meg. Homloka meredeken emelkedik, háta magas, 

orra tompa. Nincsenek bajuszszálai. Színezetét tekintve a háta olajzöld, oldala 

aranysárga, úszói pedig sárgásvörösek. A hátúszó körvonala enyhén 

domború, és a bognártüske (a hátúszó nagy, tüskés sugara) hátoldala erősen 

fogazott. Kedveli a pangó vizű, elmocsarasodó sekély részeket. 
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3. Szélhajtó küsz 

Teste 10-15 cm hosszú, oldalának színezete fényes, ezüstös. Feje 

kihegyesedő, szája enyhén felfelé irányul. Hátúszója rövid, a test közepétől 

hátrébb ered. Tömegesen fordul elő, a ragadozó halak (és madarak) fontos 

zsákmánya. Köznyelvi neve sneci. 

4. Dévérkeszeg 

Legnagyobb keszegfajunk, a 25-40 cm-es nagyságot is elérheti. Háta 

viszonylag magas, a hátoldalának íve megtörik a feje és a hátúszója között. 

Oldala ezüstös szürke, úszói pedig sötétszürkék. Mellúszói elérik a hasúszók 

vonalát. Szája teleszkópszerűen kiölthető. 

5. Garda 

30-40 cm hosszú, háta egyenes, a hasi oldala enyhén ívelt. Teste fénylő, 

ezüstös, mellúszói hegyesek, farokúszója pedig mélyen bemetszett. Szája 

felső állású. Ősszel nagy rajokba verődik. Régen a tihanyi hegyoldalból 

kiáltással jelezték a tavon levő halászoknak a halraj helyzetét. Ezért „látott 

halnak” is nevezik. 

6. Lesőharcsa 

Hazánk legnagyobbra növő őshonos ragadozója, a legtöbb kifogott példány 

1-1,5 m körüli, de egyes források 3 m fölötti példányokat is említenek. Teste 

olajzöld színű, nem borítja pikkely. Feje széles, háthasi irányban lapított, 

törzse a farok irányában fokozatosan oldalirányban lapított, és alacsonyabb 

lesz. Felső ajkán két hosszú, az alsón négy rövidebb bajuszszál ered. Falánk 

ragadozó, éjjel szerzi zsákmányát, lesből támad. 

7. Csuka 

70 cm körüli ragadozó hal. Arcuk lapos, előrenyúló, kacsacsőr formájú. 

Szájában nagy számú, tűhegyes fog sorakozik. Apró pikkelyei szabályos 

sorokba rendeződnek, alapszíne szürke és barna árnyalatú. A farokúszó 

mélyen bemetszett, végei lekerekítettek. A hát és farokalatti úszói egymás 

alatt helyezkednek el. 
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8. Sügér 

Átlagosan 25 cm hosszú. Feje és szeme nagy, Hátúszójában elől 12-17 tüskés, 

hátul pedig 12-16 lágy úszósugár van. Oldalukon 5-9 fekete keresztsáv 

található, melyek közül kb. 4 leér az oldalvonal alá. Hasi úszói 

narancsvörösek. 

9. Fogassüllő 

A Balaton legnemesebb hala. Átlagosan 50-60 cm hosszú teste oldalról 

lapított. Szája nagy, az állkapocs vége eléri a szemet, vagy túl is ér rajta. A 

szájában ülő fogak közül 1-2 nagyobb a többinél, és később nő ki, ezt 

ebfognak nevezik. Színe a háti oldalon olajzöld, kétoldalt ezüstös, hasa fehér, 

és halványsötét keresztsávok futnak le az oldalán. 

10. Naphal 

10-15 cm hosszúságú, alapszíne kékes-zöld, rajta sűrűn narancssárga foltok 

helyezkednek el. A kopoltyúfedőről hátrafelé húzódó bőrlebenyen egy 

részben fekete, részben élénk piros színű folt található. A faj észak-amerikai 

eredetű, akváriumi díszhalként került Európába, így került a hazai vizekbe. 

Nevezd meg a hal úszóit! Melyik páros, és melyik páratlan? Írd a neve 

után! 
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A vizes élőhelyeken a vízborítottságtól függően eltérő növényzet alakul 

ki. Mely nagybetű jelöli az ábrán az egyes növénytársulásokat? 

 

Zsombéksás D pl: mocsári sás 

Fűz-nyár ligeterdő G pl: fehér nyár 

Gyökerező hínár B pl: fehér tündérrózsa, hínáros békaszőlő 

Mocsárrét E pl: fehér here, kúszó boglárka 

Lebegő hínár, plankton A pl: fecskemoszat 

Bokorfüzes F pl: mandulalevelű fűz 

Nádas-gyékényes C pl: széleslevelű gyékény 

 

Melyik övben fordulnak elő az alábbi élőlények? Írd a példát az élőhely 

mögé! 
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II. Állomás: A vízparton 

Az egyes növényfajok a térben nem egyenletesen helyezkednek el. A 

függőleges mintázat a növények eltérő mérete miatt, és a fényért való 

versengés következményeként jön létre. 

Hogy hívjuk a lombos erdő szintjeit? Írd az üres téglalapokba! 

 

Hány lombkoronaszintet figyelsz meg a körülötted levő erdőben?  1 

A vízben élő kis rákokat három fő csoportra lehet osztani. Azonosítsd be 

őket a leírásuk alapján! 

Evezőlábú rákok: néhány mm-es nagyságú, lábuk összehangolt 

mozgatásával végeznek emelkedő-süllyedő mozgást. Testükben gyakran látni 

narancssárgás olajcseppet, mely a lebegést segíti. B 

Ágascsápú rákok: 0,25-18 mm nagyságú, áttetsző állatok. Második pár 

csápjuk sörtékkel borított, ritmikus csapkodásával szökellve úsznak. C 

Kagylósrákok: 0,2-7 mm-esek, testüket beborítja a fej hátulsó részéből 

induló bőrkettőzet, melybe mész rakódik. A 
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Az egyes növények különböző stratégiát választottak a fényért való küzdelem 

során. A kúszónövények a talajban gyökereznek, majd a fák törzsére és ágaira 

tekeredve igyekeznek a fény felé a magasba. A fákat (esetleg más 

tereptárgyakat) csak támasztékul használják. Milyen kúszónövényeket látsz 

magad körül? Jelöld X-szel! 

 

A nyárfákon gyakran megfigyelhetjük a fehér 

fagyöngyöt. Szívógyökerével szervetlen 

anyagokat (vizet, sókat) vesz fel a 

gazdanövény faelemeiből. A szerves anyagok 

előállítását maga végzi, hiszen zöld leveleiben 

végbemegy a fotoszintézis. Mi jellemző a két 

növény kapcsolatára a fagyöngy 

szempontjából? Jelöld X-szel! 

 Szimbionta 

 Félparazita  

 Parazita 
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Érdekesség! Olvasd be a QR kódot, és 

tudj meg többet a fagyöngy gyógyító 

hatásáról! 

Húzd alá a helyes választ! 

Melyek az ebihalak jellemző szervei? 

A) Kopoltyú, farokúszó 

B) Tüdő, oldalvonal 

C) Kopoltyú, úszószegély  

Mivel táplálkoznak a kétéltűek? 

A) Minden fajuk ragadozó 

B) Lehetnek növényevők és ragadozók is 

C) Növényevők 

Mely állatok tartoznak a kétéltűek közé? 

A) Foltos szalamandra, fürge gyík, zöld varangy 

B) Foltos szalamandra, alpesi gőte, leveli béka 

C) Kecskebéka, kacagó béka, mocsári teknős 

Mi jellemző a kétéltűek bőrére? 

A) Gyengén szarusodik, bőrlégzésre alkalmas 

B) Erősen szarusodik, színes 

C) Nincs szarurétege, mirigyes 

Hogyan lélegeznek a békák? 

A) Kopoltyúval 

B) Tüdővel 

C) Tüdővel, amit bőrlégzéssel egészítenek ki 

Miért nem tudnak a kétéltűek teljesen függetlenedni a víztől? 

A) Mindegyik fajuk vízben él 

B) Lárva alakjuk, az ebihal vízben él 

C) Vízben táplálkoznak 
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A kétéltűek átalakulással fejlődnek, lárva alakjuk, az ebihal a vízben él. 

Nevük is innen ered, míg a szaporodásuk még vízhez kötött, a kifejlett 

békák zömmel a szárazföldön élnek. Állítsd sorrendbe a békák 

egyedfejlődésének lépéseit! 

Az ebihalak elhagyják a peteburkot. Ekkor még rendelkeznek a 

lárvakori szervekkel, a kopoltyúval és az úszószegéllyel. 

3. 

A békák zöme külső megtermékenyítésű. A nőstény lerakja a petéket, 

a hím pedig megtermékenyíti. A petéket ekkor kocsonyás burok veszi 

körül. 

1. 

Az ebihal előbb hátsó, majd mellső lábakat növeszt. Ekkor a hátsó 

része haltörzsre, elől pedig már parányi békára hasonlít. 

4. 

A farok elvesztése után elhagyják a vizet. 6. 

A peték osztódni kezdenek, létrejönnek az embriók. 2. 

Az ebihalak kopoltyúja elcsökevényesedik, elkezd kialakulni a tüdő. 5. 

Készíts táplálékláncot a láperdőben lakó élőlényekből! 

vízicickány, nád, kecskebéka, nagy tányércsiga, réti boglárka, gólya, 

vízisikló, rucaöröm, békalencse, szitakötő, róka, vízi ugróvillás, tőkés réce, 

árvaszúnyog, kis tavibéka, fecskemoszat, szegélyes vidrapók 

 1.Tápláléklánc 2.Tápláléklánc 3.Tápláléklánc 

Termelő fecskemoszat békalencse réti boglárka  

Elsődleges 

fogyasztó 

nagy 

tányércsiga 
vízi ugróvillás árvaszúnyog 

Másodlagos 

fogyasztó 
vízicickány kecskebéka kis tavibéka 

Harmadlagos 

fogyasztó 
róka gólya vízisikló 
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III. Állomás: A vízparton 2. 

Vizsgáld meg a növényeket! Írd a megfelelő betűjelet a fajnevek után! 

    

• Széleslevelű gyékény  D 

• Közönséges nád E 

• Mocsári gólyahír B 

• Mocsári sás A 

• Mocsári nőszirom C 

A fenti képeken szereplő növények közül az egyik a többivel ellentétben 

kétszikű. Melyik az?  Mocsári gólyahír 

Milyen jellemző kétszikű tulajdonságok alapján tudtad 

megkülönböztetni? 

A) Mellékgyökérzete van 

B) Levele főerezetes 

C) A virágtakaró a 3-nak többszöröse 

D) 5 sziromlevele van 
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A következő keresztrejtvény a hüllőkről szól. Megoldásként egy a környéken 

gyakori hüllő nevét fogod kapni. 

         1. V E D L É S      

   2. Z Ö L D G Y Í K          

        3. S Z A R U        

        4. D I N O S Z A U R U S Z 

      5. B E L S Ő          

        6. P I K K E L Y      
7. M O C S Á R I T E K N Ő S        

         8. L Á G Y H É J Ú    

   
9. V Á L T O Z Ó           

 

1. Az elöregedett bőr levetésének folyamata. 

2. Hazánk legnagyobb gyíkfaja. 

3. A teknős páncéljának fő anyaga. 

4. Ősi, kihalt hüllő. 

5. Megtermékenyítésük (...), azaz az anyaállaton belül történik. 

6. A siklók testét borítja. 

7. Az egyetlen őshonos teknősfaj Magyarországon. 

8. Milyen tojásokat raknak a hüllők? 

9. Testhőmérsékletük (...), a környezettől függ. 

A vizes élőhelyek közelében gyakran találkozhatunk szitakötőkkel. A 

szitakötők kifejlett állapotban kitűnő repülők, igazi légi akrobaták. Húzd 

alá a szövegben a megfelelő kifejezést! 

A szitakötők növényevő/ragadozó életmódot 

folytatnak, zsákmányukat (pl. legyek, 

szúnyogok) a levegőben kapják és fogyasztják 

el. Fejükön apró/hatalmas szemükön kívül 

megtalálható rágószájszervük. A torukhoz két 

pár feltűnően erezett hártyás szárny/szárnyfedő 

mellett három/öt pár ízelt láb kapcsolódik. Testük a hosszú, kecses 

utótestben/potrohban végződik. A fejlődési folyamatuk teljes 

átalakulás/átváltozás. A petéket a vízbe rakják, a kikelő lárva bebábozódás 

nélkül alakul át a tőle eltérő kinézetű kifejlett állattá. A lárvák is ragadozók, 

fejükön erős fogókészülék található, a(z) álarc/csáprágó. 
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A bicikliút északi oldalán vannak nagyobb kiterjedésű, lefolyástalan 

vizes területek, ahol meg lehet figyelni az eutrofizáció (vízvirágzás) 

jelenségét. Az eutrofizáció akkor következik be, ha a vízben a növényi 

tápanyagok feldúsulnak. Rakd sorrendbe az egyes lépéseket! 

A moszatok tömegesen elszaporodnak, a vízfelszínt elborítják, így 

nem jut elegendő fény az alsóbb rétegekbe. Az ott élő növények 

elpusztulnak. lebontásukkal pedig még több lesz az elérhető szerves 

anyag. 

3. 

Jelentős mennyiségű növényi tápanyag kerül a tóba. 
1. 

A lebontás fogyasztja az oxigént: a pusztuló növényi és állati 

maradványokat lebontják a baktériumok, közben oxigént 

fogyasztanak. 

4. 

Az oxigénszint jelentős csökkenése miatt az élőlények elpusztulnak, 

az életközösség pedig megszűnik. 5. 

A tápanyagok felhalmozódása miatt elszaporodnak a hínárnövények. 
2. 

A víz a természetben állandó körforgásban van. A levegő felemelkedésével 

hőmérséklete lehűl, így a benne lévő vízgőz kiválhat. A felhőkből hulló 

csapadék lehet folyékony (eső) és szilárd halmazállapotú (hó, jég). Vajon 

most milyen csapadék hullik a felhőből? Indulj középről! Eső 
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IV. Állomás: A fás liget élővilága 

Mely a környéken költő énekesmadarak képét látod? Párosítsd össze a 

nevükkel! Felsorolásban találsz költöző és itt telelő fajokat is. Húzd alá 

azoknak a fajoknak a nevét, akikkel télen a madáretetők környékén is 

találkozhatsz! 

 

  

 

 

 

 

• Vörösbegy 

• Erdei pinty 

• Barátcinege 

• Széncinege 

• Tengelic 

• Barázdabillegető 
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Keress a következő fafajokból egy-egy példányt, és vizsgáld meg a 

tulajdonságaikat a megadott szempontok szerint! 

 Virágos kőris Gyertyán Mezei juhar 

Kéreg 

jellemzői 
Szürke, sima 

Szürke, világos 

sávokkal 

Világosbarna, 

töredezett 

Levél 

Páratlanul 

szárnyasan 

összetett, hegyes 

csúcs 

Kétszeresen 

fűrészes 

Tenyeresen 

osztott, 

lekerekített 

Termés Lependék termés 

Makkocska, 

körülötte három 

karéjú 

kupacslevél 

Ikerlependék 

Virág Bugavirágzat 
Porzós → barka 

Termős → füzér 

Kevés virágú 

bugavirágzat 

 

A védett szúrós csodabogyó a mediterrán flóraelemek közé tartozik. 

Keress egy példányt, és húzd alá a jó választ! 

 

A szúrós csodabogyó örökzöld, 20-100 cm magas, elágazó lágy/fásodó szárú. 

Levélszerű fillokládiumai szúrós/lekerekített hegyűek, 12-30/5-10 mm 

hosszúak. Apró zöldesfehér virága a fillokládium széléből/közepéből fejlődik. 

Termése kb. 1 cm átmérőjű lila/piros bogyó. 

  



47 
 

V. Állomás: A Balaton története 

Tedd időrendi sorrendbe a Balaton kialakulásának lépéseit, és a 

vízfelszín képében bekövetkező változásokat! 

A holocénben (földtörténeti jelenkor) megszűntek a tektonikai mozgások. 

A felmelegedés miatt nőtt a párolgás, így megkezdődött a tó feltöltődése. 5. 

A földtörténeti harmadkorban a Dunántúl nagy részét a Pannon-tenger 

borította. 
1. 

A török időkben a vízszintet igyekeztek magasan tartani, hogy az 

áthatolhatatlan parti mocsarak megakadályozzák a Török Birodalom 

terjeszkedését. 

7. 

A jégkorszak középső szakaszában, nagyjából 20-22 000 évvel ezelőtt 

megkezdődött a tó medencéjének besüllyedése. 
3. 

A tószabályozási munkálatok miatt állandó vízszint alakult ki, így 

lehetővé vált a partok kiépítése és idegenforgalmi használata. 
8. 

A jégkorszak utolsó eljegesedési időszakára kialakult a tómedence, amit 

a Zala és a csapadékvizek feltöltöttek vízzel. 
4. 

A Balaton vízszintjének első szabályozása a római uralom idején történt, 

ekkor ásták ki Galerius császár parancsára a Sió-csatorna medrét, amivel 

a felesleges vizet a Dunába vezették. 

6. 

A Pannon-tengert a folyók hordaléka fokozatosan feltöltötte, majd az 

éghajlat szárazabbá válásával megkezdődött a tenger feldarabolódása. Az 

évmilliók alatt lerakódott üledék a mai tófenék alatt körülbelül 6-10 

méterre található. 

2. 

Karikázd be a helyes megoldást! 

A Balaton átlagos vízmélysége: 

A) 0,5-1 m B) 3-4 m C) 10-11 m 

A Balaton hosszúsága: 

A) 10 km B) 55 km C) 77 km 

A Balaton legkisebb szélesség Tihanynál: 

A) 1 km B) 1,5 km C) 2 km 

A Balaton partvonalának hossza: 

A) 197 km B) 250 km C) 300 km 

Mi az uralkodó szélirány a Balatonnál? 

A) Északi B) Déli C) Keleti  
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A 40 halász legendája 

1729 telén egy 46 személyből álló halászcsoport indult a vonyarci partok 

előtti Balaton jegére, hogy a jeget meglékelve halászó eszközeikkel halat 

fogjanak. Nagy szél támadt, a jeget táblákra törte, és a halászokkal együtt 

sodorta beljebb. Megfogadták, ha túlélik a szerencsétlenséget, rendbe hozzák 

a domb tetején álló kápolnát. Egyszer csak megfordult a szél és kifelé hajtotta 

a jégtáblát, a 46 halászból pedig csodával határos módon negyvennek sikerült 

megmenekülnie. Fogadalmukat betartották, és kétkezi munkával nekiláttak a 

templom felújításának. 

A balatoni halászat igazi ideje a ma már tiltott jégi halászat volt. A jégen jóval 

nagyobb hálót tudtak használni, mint a billegő bödönhajókból, és a 

romlékony hal tárolása sem volt probléma a hideg időben. 

Keresd meg, melyik kép ábrázolja a jégi halászathoz szükséges 

eszközöket! 

 

• Gyalom: 140-160 m hosszú kerítőháló, két szárnya között nyílt szájú 

zsákkal. B 

• Vezérrúd: kb. 20 m hosszú, a jég alatt vezeti a háló szárnyait. A 

• Csáklya (más néven gemics): horgas vasszerű rúd, ezzel vezették a 

jégbe vágott lékeken keresztül a hálót. C 
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Az utóbbi években ritkán fagy be tartósan a Balaton, régen viszont 

hónapokon keresztül lehetett rajta halászni is. Párosítsd a következő 

fogalmakat a definíciókkal! 

A) Turolás 

B) Rianás 

C) Hevesek 

Érdekesség! A Szent Mihály-domb oldalában 

egykor barlanglakások voltak, ahol remeték éltek. 

Ha kíváncsi vagy a róluk szóló történetekre, olvasd 

be a QR-kódot! 

Jankovich Ferenc: Csend a hegyen 

A Szentmihály-hegyen 

– két karral ölel a tó –  

hosszan heveredem  

viharropogtató  

gyepes sziklatetőre,  

hol lágy fénytől csorogva  

szivárog most a béke  

a hűs sziklasírokba. 

Hogy hívjuk azt a természeti jelenséget napfelkeltekor és naplementekor 

a nap egy sávban úgy festi meg a vizet, mintha parázslana?  

Aranyhíd 

  

• Egyes helyeken a szén-dioxid feltörése miatt 

nem tud megerősödni a jég. (C) 

• Nyílt vízszalag, felszínén vékony, üvegesen 

átlátszó jégréteg képződhet, ami vastag jégtakaró 

benyomását kelti. (B) 

• Derült, hideg éjjeleken a jég -10, -20 °C-ra is 

lehűl és nagy durrogással összerepedezik. A 

repedések a nagy hidegben erősen befagynak, 

ilyenkor hízik a jég. (A) 
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VI. Állomás: Dolomit sziklagyep 

Elérkeztünk a domb meredek déli oldalához, ahol jó pár helyen előbújik a 

dombot alkotó alapkőzet. Ez nem más, mint dolomit, és azt fogjuk itt 

megvizsgálni, milyen hatással van a rajta kialakuló élővilágra. 

Melyik állítás igaz a dolomitra? Jelöld a helyes állításokat! 

 Sötétszürke, feketés színű. 

 Meszes vázú állatok (csiga, kagyló) maradványai halmozódtak fel a 

tengerfenéken, majd fehér kőzet keletkezett belőlük. 

 Vulkáni eredetű. 

 Könnyen aprózódik. 

 Jól oldódik. 

 A törmelék állandó mozgásban van, ezért a talajképződés 

kiegyenlítetlen. 

Talajképződés: 

Ezen a területen vannak nyílt sziklagyepek is, azaz néhol előbukkan a 

kőzet. Szép lassan itt is elkezdenek majd megtelepedni a növények, ahogy 

a talaj elkezd kialakulni. Egészítsd ki a talajképződésről szóló szöveget a 

megadott szavakkal! 

kémiai mállás; humusz; hőmérséklet; fizikai aprózódás; biológiai mállás 

A talajképződés első lépése a fizikai aprózódás. Ezt elsősorban a hőmérséklet 

napi ingadozása, és a kőzetrepedésekbe szivárgott víz feszítő ereje okozza. A 

keletkezett törmelék nagyobb felületen tud érintkezni a vízzel és levegővel, 

ebben a közegben fog lejátszódni a kémiai mállás. A kőzetanyag 

oxidációjával és hidrolízisével, kolloid méretű anyag jön létre. A helyszínen 

elpusztult élőlényeknek megkezdődik a lebontása. Ez nem más, mint a 

biológiai mállás folyamata, melynek végterméke a sötét színű szerves 

anyagokat tartalmazó humusz. A talajlakó élőlények táplálkozása és mozgása 

összekeveri az egyes részecskéket, így alakul ki a végleges talaj. 
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A Szent Mihály-domb északi és déli oldalán merőben más növényzet 

figyelhető meg. Ez elsősorban az eltérő környezeti tényezők hatásának 

köszönhető. Hasonlítsd össze a két helyszín paramétereit, és tedd a 

megfelelő relációs jelet (>,<) az állítások közé! 

Napsütéses órák száma a domb 

déli oldalán. 
> 

Napsütéses órák száma a domb 

északi oldalán. 

Talaj nedvességtartalma a dolomit 

sziklagyepen. 
< 

Talaj nedvesség tartalma az üde 

erdőben. 

Talajra jutó fény mennyisége a 

sziklagyepen. > 

Talajra jutó fény mennyisége az 

üde lomberdőben (lombfakadás 

után). 

A levegő páratartalma a 

sziklagyep felett. 
< 

A levegő páratartalma az 

erdőben. 

A szélmozgás erőssége a 

sziklagyepen. 
> 

A szélmozgás erőssége az 

erdőben. 

 

A dolomit sziklagyep egyik uralkodó faja a törpesás. Figyeld meg a 

tulajdonságait, és töltsd ki a táblázatot! 

Gyökérzet Mellékgyökérzet 

Levél Párhuzamos erezet 

Szár Nem ágazik el, nem üreges 

Virágzat Porzós és termős virágok külön, füzérvirág 

Megporzás módja Szélbeporzás 
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Az alábbiakban a sziklagyepekben is előforduló fajokról olvashatsz 

állításokat. Írd a sorszámukat a halmazábra megfelelő részébe! 

 

1. Keringésrendszere nyílt 

2. Testét kitinpáncél borítja 

3. Valódi szövetei vannak 

4. Dúcidegrendszerrel rendelkezik 

5. Ereiben vér kering 

6. Autotróf 

7. Hólyagszeme van 

8. Tojással szaporodik 

9. Külső meszes váza van 
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VII. Állomás: Nyitvatermők és zárvatermők 

Melyik rendszertani csoportra jellemzőek az alábbi állítások? Írd a 

megfelelő betűjelet az állítás utáni rubrikába! 

NY) nyitvatermők 

Z) zárvatermők 

M) mindkettő 

E) egyik sem 

Telepes testű. E 

Valódi hajtásos növények. M 

A magok zárt magházban fejlődnek. Z 

Van virágja. M 

Nincs termésük. NY 

A petesejt a magkezdeményben képződik. M 

Legtöbb képviselője a száraz hideg éghajlat lakója. NY 

Többnyire kétivarúak a virágaik. Z 

Leveleik többnyire laposak. Z 

Mind fásszárúak. NY 

A magkezdemények szabadon ülnek a termőleveleken. NY 

Vannak virágtakaró leveleik. Z 

A megtermékenyítéshez víz kell. E 

Van magja. M 

Van termése. Z 

Leveleik általában tű vagy pikkely alakúak. NY 

Spórával szaporodik. E 

Virágai többnyire egyivarúak. NY 

Nincs zárt magházuk. NY 

Leveleikben zöld színtest van. M 
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Az alábbi állítások a fekete fenyőről szólnak, döntsd el, hogy igazak-e! 

Örökzöldek. I 

Lágyszárú. H 

A fatörzsben lévő gyanta fagyásálló. I 

Piros termése van. H 

Női virágzata tobozvirágzat. I 

Tűlevelei kettesével állnak. I 

Tűlevelei 2-3 cm hosszúak. H 

Kétlakiak. H 

Szélbeporzásúak. I 

Készíts vázlatrajzot egy tobozról, és 

jelöld pirossal, hogy hol fejlődnek a 

magok! A növényeken belül melyik 

nagy rendszertani kategóriába tartozik 

a fekete fenyő? 

Rendszertani kategória: 

Nyitvatermők 

 

A következő két kép tavasszal a lombfakadás előtt készült. Hasonlítsd 

össze az aljnövényzetet a IV. állomáséval. Mit tapasztalsz? Mi lehet az 

oka? 

  

A fekete fenyők alatt szinte alig van aljnövényzet, a pár hajtás, ami látható, 

az is satnya. A talajt pár centiméter vastagon tűlevél borítja, és a lomb 

szorosabban záródott, emiatt ez a terület árnyékosabb. 
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A fekete fenyő nem őshonos Magyarországon, eredetileg a Balkán-

félsziget az otthona. Itthon sokhelyütt elkezdték telepíteni a kopár 

dolomithegyek fásítására. Jelöld be, milyen problémákhoz vezethet e faj 

nagy területre történő telepítése! 

 Itthon rossz minőségű a fája 

 Fészkelőhelyet biztosít a madaraknak 

 Nehezen bomlik a tűavarja 

 Árnyékol (jól záródik a lombkoronája) 

 Nem ad elegendő árnyékot 

 Kiszorítja az eredeti dolomitnövényzetet 

Párosítsd a következő harkályféléket a képükkel! 

   

 

 

Ha nem is látjuk ezeket a madarakat, sokszor hallhatjuk kopácsolásukat, 

amikor a fák törzsében keresik a fát károsító ízelt lábúak járatait. Mely 

tulajdonságaik segítik a táplálékszerzésüket? 

 Karmos kúszóláb 

 Véső alakú csőr 

 Élénkpiros színű tollak 

 Ragadós nyelv 

 Dallamos nászdal 

 Erős farktollak, melyek a testet meg tudják támasztani 

  

• Fekete harkály • Nagy fakopáncs • Zöldküllő 
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VIII. Állomás 

Jelöld be a következő térképen, hol találkoztál a következő fákkal! 

1. Csertölgy 

2. Orgona 

3. Mezei juhar 

4. Fekete fenyő 

5. Virágos kőris 

6. Mogyoró 

 

Mi tetszett a legjobban a tanösvényben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



57 
 

5.3. Feladatok digitalizált változatban 

A tanösvényhez készített tananyag digitális változatát a korábban már említett 

eXe Learning programmal készítettem. Csakúgy, mint a nyomtatott 

verziónak, ennek is megvannak az előnyei és hátrányai. Az egyik 

legfontosabb pozitívuma, hogy a feladatok kitöltése során okoseszközöket 

használunk, amivel így a mai fiatalabb generációk érdeklődése is könnyebben 

felkelthető. Ha ezt keverjük az szabad levegőn történő aktív tanulással, az 

ismeretek elsajátítása igazi élménnyé válhat. 

Sajnos ugyanebben rejlik az egyik hátránya is. Az okoseszközöktől való 

eltiltás szerintem nem célravezető, érdemes bevonni az oktatási folyamatba. 

Azzal viszont mindenképp számolnunk kell, hogy figyelemelterelő eszközzé 

válhat, ha a gyerekek elkalandoznak az interneten. 

További előnyt jelentenek a környezettudatossági szempontok, hiszen a 

digitális alternatíva esetén nem kell papírt használnunk, csoportonként 

elegendő egy okostelefon, vagy tablet. Mindemelett a digitális tananyagok 

tartósnak is mondhatók. Amíg a foglalkoztató füzet könnyen összegyűrődik, 

elhagyhatják a gyerekek, a digitális tananyagot a későbbiekben is bármikor 

elő lehet hívni. 

A digitális feladatsorban javarészt zárt végű feladatokat hoztam létre. Ez 

abból a szempontból nagy segítség, hogy a diákok azonnali visszajelzést 

kaphatnak a feladatok megoldásaival kapcsolatban, nem kell megvárni, amíg 

a tanár egyesével kijavítja a feladatokat. Persze ennek ellenére nagyon 

fontosnak tartom, hogy a feladatok elvégzése után valamilyen formában a 

diákok reflektáljanak az új ismeretanyagra, ez a tananyag rögzülése miatt is 

kiemelten fontos. 

Ma már rengeteg digitális tananyag készítő program között válogathatunk. Az 

eXe Learning mellett szól a könnyű kezelhetőség, és az internetkapcsolat 

nélküli használat. Ha szabadtérre tervezünk programot, érdemes a feladatok 

gyártásakor használni, hiszen nem minden szülő engedheti meg, hogy 

mobilinternetet vásároljanak gyermeküknek, illetve a kirándulás teljes 
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helyszínét nem is biztos, hogy minden internetszolgáltató lefedi. A feladatsort 

viszont mindenki le tudja tölteni otthon. 

További pozitívum, hogy a digitális feladatsort a program segítségével 

bármikor formálhatjuk, kiegészíthetjük, míg a már kinyomtatott változatnál 

erre kevésbé van lehetőség. Az én terveim között is szerepel a feladatok 

alakítása. Egyrészt szeretném a feladatokat az évszakoknak megfelelően 

továbbfejleszteni, így az élőhelyek aspektusait átfogóbban lehetne 

megismerni. Másrészt a 8. állomás területén elkezdtek kialakítani egy 

közösségi füves területet, amint elkészül, mindenképp szeretném majd 

hozzáalakítani a feladatokat. 

5.3.1. A digitális tananyag ismertetése 

A digitális tananyag a nyomtatotthoz hasonlóan egy rövid bevezetővel indul. 

Itt gyűjtöttem össze a túra során alkalmazandó szabályokat, és az útvonal 

tervét is itt lehet megtekinteni. Ezután következik a nyolc főfejezet, amik az 

egyes állomásoknak felelnek meg. Ezek pedig tovább vannak tagolva az adott 

állomáson előforduló témakörök szerint. 

Az első állomás a csónakkikötőnél található. Itt a nyílt víz élővilágával 

ismerkedtetnek meg a feladatok, így a halak nagy hangsúlyt kapnak. A feladat 

különösen élvezetes lehet azon gyerekek körében, akik szívesen járnak 

horgászni. A fajismereten túl a halak felépítésére vonatkozó kérdést is 

tartalmaz. Az ilyen típusú feladatokhoz elsősorban a Legördülő válaszlistás 

feladat (DropDown Activity) funkciót használtam, az ábrák feliratozásához 

tökéletesen megfelelt. Hasonló megoldást alkalmaztam a vizes élőhelyek 

társulásait bemutató feladatnál, és az egyes fajok élőhelyének 

meghatározásánál. 
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13. ábra: Feliratozás Legördülő válaszlistás feladatként 

A második állomásnál még igen nagy jelentősége van a víznek. Az útvonal a 

Malom-gát mellett halad, a patak két oldalán elterülő láperdős rész szinte 

egész évben vízborítottság alatt van. Ezen a területen jól megfigyelhető a 

fényért való küzdelem több formája, és az erdő szintezettsége, így az egyik 

fő vonalat ez képviseli. 

E mocsaras terület kitűnő szaporodási helyként szolgál a tónál élő békák 

számára. A kétéltűek vizsgálatához két új feladattípust is bevetettem. Az 

egyik az egyszerű választás volt, a másik pedig az összekevert lista 

(Scrambled list). Utóbbi esetében az ebihalak fejlődési stációit kell időrendi 

sorrendbe tenni. A mondatokat a jobb szélen lévő nyilak segítségével lehet 

fel-le mozgatni. 

 

14. ábra: Összekevert lista a kétéltűek fejlődési lépéseiről 

Még ugyanennél az állomásnál a szitakötők felépítéséről és életmódjáról 

szóló feladatnál alkalmaztam a Legördülő listás feladat további funkcióját, 
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amikor is a lenyíló lehetőségek közt a szövegbe nem előforduló szavakat is 

illesztettem. Így próbáltam helyettesíteni a nyomtatható változatban 

megjelenő két választási lehetőséget. 

A harmadik állomás még mindig erősen a vízhez kötődik. Itt a tőzeg 

kialakulásához szükséges tényezőkkel kapcsolatos feladat során használtam 

az Taneszközök (iDevice) közül a többszörös választási lehetőséget biztosító 

tesztet. 

 

15. ábra: Feleletválasztós teszt több jó válasz lehetőséggel 

A hüllők témaköréhez egy keresztrejtvényt készítettem a LearningApps 

oldalon, és ennek a linkjét ágyaztam be a feladatot ismertető szövegbe. Ehhez 

a feladathoz internetkapcsolat szükséges. Ha előre tudjuk, hogy online 

feladatot nem fogunk tudni megoldani, akkor célszerű a rejtvényt előre 

kinyomtatni. 

 

16. ábra: Keresztrejtvény a LearningApps-ben 
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A további állomások élővilága már nem kötődik szorosan a vízhez. A 

negyedik megálló az üde lomberdő lakóit mutatja be, míg a hatodik állomás 

a ritka dolomit sziklagyepek világába kalauzol. Ezeken a helyszíneken az 

előbb ismertetett feladattípusokon keresztül igyekeztem bemutatni az 

élőhelyekkel kapcsolatos sajátságokat. A feladatok létrehozása során pedig 

kizárólag olyan fajokkal dolgoztam, amiket én magam megfigyeltem a 

tanösvény területén.  

Az ötödik megálló kicsit eltér az azt megelőzőktől, itt ugyanis helyet kapnak 

a Balaton kialakulásáról szóló és helytörténeti ismeretek is. Mivel a 40 halász 

legendája nagyon fontos a község életében, így megpróbáltam az ehhez 

köthető természeti jelenségekhez feladatot kitalálni. A halászati eszközöket 

párosító feladatnál a Legördülő válaszlistás feladat egy újabb funkcióját 

sikerült kihasználni, tehát kis kreativitással a párosítási feladatok is 

kivitelezhetőek vele. 

 

17. ábra: Párosítási feladat DropDown Activity-vel 

A hetedik állomás egy fekete fenyős részen található. Az itteni feladatok a 

fenyves és az üde lomberdő különbségeire koncentrálnak. A Taneszközök 

nyújtotta lehetőségek közül az általam használt utolsó funkció itt kerül elő, ez 

az igaz-hamis kérdéssor. 
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18. ábra: Egyszerű igaz-hamis kérdések 

Végül az utolsó megállóban nyílik lehetőség a tanultak reflektálására. Rövid 

levezető feladatként be kell jelölni, hogy az egyes fafajokkal hol találkoztak 

a túra során. Ha elkészül a közösségi tér, kitűnő helyszín lesz a túra után 

csapatépítésre. Ebben segít a tűzrakó, a füves területre sokféle játék 

szervezhető. 
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6. Összegzés 

Úgy gondolom, hogy a megtervezett tanösvény a feladatokkal együtt jó 

kiegészítője lesz a biológia, tágabb értelemben véve pedig a 

természettudományos tárgyak oktatásának. A foglalkozás során a gyerekek 

jobban megismerkedhetnek az őket körülvevő világgal, a természet 

csodáival. A feladatsor mindkét változata igyekszik minél több interakciót 

felsorakoztatni, és így megfelelni a modern oktatás elvárásainak. 

Emellett pedig a környezeti nevelés révén a globális környezeti problémák is 

megjelennek. Mindenkit érintenek, és mindenki tehet az orvoslásukért, 

elsősorban a saját környezetében. Ezért is nagyon fontos, hogy a természet 

értékeit mindenki megismerje, és törekedjen a védelmére. Azt hiszem, 

jelenleg ez az egyik legalapvetőbb feladata a biológia tanároknak.  
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allatok/Madarak/Nagy-fakopancs 

Fekete harkály: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8351 
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Köszöntelek a Szent Mihály-domb köré tervezett tanösvényen, mely a 

természeti és helytörténeti értékeket mutatja be. 

Kérlek figyelj a következő szabályok betartására: 

➢ Ne szemetelj! 

➢ Ne tépkedd, károsítsd a növényeket! 

➢ Ne gyűjts a területen növényeket és állatokat! 

➢ Mindig figyelj a lábad elé, nehogy eltaposs egy védett növényt vagy 

állatot! 

➢ Ne hangoskodj! 

 

A tanösvény útvonala: 
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I. Állomás: A nyílt víz élővilága 

A Balatonban 41 halfaj él, ezek közül elrejtettünk 10-et az alábbi 

szókirakóban. Keresd meg őket! (A fajnevek függőlegesen, vízszintesen és 

átlósan is lehetnek.) 

S U M M Í C T R Ó Y C A Ű 

Á Z E B D F K Á R Á S Z V 

C H É E U F G Z Ö L U R R 

P Ú O L B R T Ű B S K L D 

K N A P H A L Ű Á D A E P 

N F Ó E S A É Á V É Á S K 

F O I Ó Ü C J C N V Y Ő I 

D G A R D A R T M É N H N 

D A W B L Í T J Ó R J A Á 

Ó S E Ű D R É D G K D R M 

B S L F I E B F A E Ü C A 

S Ü G É R B K R Á S L S A 

A L Z S O L O T Ó Z E A Z 

Z L I K I G R D P E L D H 

T Ő P O N T Y V Ű G I V C 

             

Az alábbiakban a fenti halakról találsz leírásokat. Írd a halfajok neveit a róluk 

szóló jellemzés elé! 

1.………………………………. 

Testhossza átlagosan 30-40 cm, de fogtak már méteres példányt is. Testét 

teljes egészében, vagy csak részben borítják pikkelyek. Két pár bajusza van, 

egyik a felső állkapcson, másik pedig a szájzugban. Vízinövényeket, és 

fenéklakó férgeket, csigákat, rovarlárvákat fogyaszt. A parti nádasban a 

nádszálak lökésszerű mozgása a jelenlétére utal. Jól viseli a nagy 

egyedsűrűséget, és az ingadozó hőmérsékleti viszonyokat és oxigéntartalmat. 

2.………………………………. 

Átlagosan 25 cm-re nő meg. Homloka meredeken emelkedik, háta magas, 

orra tompa. Nincsenek bajuszszálai. Színezetét tekintve a háta olajzöld, oldala 

aranysárga, úszói pedig sárgásvörösek. A hátúszó körvonala enyhén 

domború, és a bognártüske (a hátúszó nagy, tüskés sugara) hátoldala erősen 

fogazott. Kedveli a pangó vizű, elmocsarasodó sekély részeket. 
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3.………………………………. 

Teste 10-15 cm hosszú, oldalának színezete fényes, ezüstös. Feje 

kihegyesedő, szája enyhén felfelé irányul. Hátúszója rövid, a test közepétől 

hátrébb ered. Tömegesen fordul elő, a ragadozó halak (és madarak) fontos 

zsákmánya. Köznyelvi neve sneci. 

4.………………………………. 

Legnagyobb keszegfajunk, a 25-40 cm-es nagyságot is elérheti. Háta 

viszonylag magas, a hátoldalának íve megtörik a feje és a hátúszója között. 

Oldala ezüstös szürke, úszói pedig sötétszürkék. Mellúszói elérik a hasúszók 

vonalát. Szája teleszkópszerűen kiölthető. 

5.………………………………. 

30-40 cm hosszú, háta egyenes, a hasi oldala enyhén ívelt. Teste fénylő, 

ezüstös, mellúszói hegyesek, farokúszója pedig mélyen bemetszett. Szája 

felső állású. Ősszel nagy rajokba verődik. Régen a tihanyi hegyoldalból 

kiáltással jelezték a tavon levő halászoknak a halraj helyzetét. Ezért „látott 

halnak is nevezik. 

6.………………………………. 

Hazánk legnagyobbra növő őshonos ragadozója, a legtöbb kifogott példány 

1-1,5 m körüli, de egyes források 3 m fölöti példányokat is említenek. Teste 

olajzöld színű, nem borítja pikkely. Feje széles, háthasi irányban lapított, 

törzse a farok irányában fokozatosan oldalirányban lapított, és alacsonyabb 

lesz. Felső ajkán két hosszú, az alsón négy rövidebb bajuszszál ered. Falánk 

ragadozó, éjjel szerzi zsákmányát, lesből támad. 

7.………………………………. 

70 cm körüli ragadozó hal. Arcuk lapos, előrenyúló, kacsacsőr formájú. 

Szájában nagy számú, tűhegyes fog sorakozik. Apró pikkelyei szabályos 

sorokba rendeződnek, alapszíne szürke és barna árnyalatú. A farokúszó 

mélyen bemetszett, végei lekerekítettek. A hát és farokalatti úszói egymás 

alatt helyezkednek el. 
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8.………………………………. 

Átlagosan 25 cm hosszú. Feje és szeme nagy, Hátúszójában elől 12-17 tüskés, 

hátul pedig 12-16 lágy úszósugár van. Oldalukon 5-9 fekete keresztsáv 

található, melyek közül kb. 4 leér az oldalvonal alá. Hasi úszói 

narancsvörösek. 

9.………………………………. 

A Balaton legnemesebb hala. Átlagosan 50-60 cm hosszú teste oldalról 

lapított. Szája nagy, az állkapocs vége eléri a szemet, vagy túl is ér rajta. A 

szájában ülő fogak közül 1-2 nagyobb a többinél, és később nő ki, ezt 

ebfognak nevezik. Színe a háti oldalon olajzöld, kétoldalt ezüstös, hasa fehér, 

és halványsötét keresztsávok futnak le az oldalán. 

10………………………………. 

10-15 cm hosszúságú, alapszíne kékes-zöld, rajta sűrűn narancssárga foltok 

helyezkednek el. A kopoltyúfedőről hátrafelé húzódó bőrlebenyen egy 

részben fekete, részben élénk piros színű folt található. A faj észak-amerikai 

eredetű, akváriumi díszhalként került Európába, így került a hazai vizekbe. 

Nevezd meg a hal úszóit! Melyik páros, és melyik páratlan? Írd a neve 

után! 

 

  



76 
 

A vizes élőhelyeken a vízborítottságtól függően eltérő növényzet alakul 

ki. Mely nagybetű jelöli az ábrán az egyes növénytársulásokat? 

 

Zsombéksás  pl:  

Fűz-nyár ligeterdő  pl:  

Gyökerező hínár  pl:  

Mocsárrét  pl:  

Lebegő hínár, plankton  pl:  

Bokorfüzes  pl:  

Nádas-gyékényes  pl:  
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II. Állomás: A vízparton 

A vízben élő kis rákokat három fő csoportra lehet osztani. Azonosítsd be 

őket a leírásuk alapján! 

Evezőlábú rákok: néhány mm-es nagyságú, lábuk összehangolt 

mozgatásával végeznek emelkedő-süllyedő mozgást. Testükben gyakran látni 

narancssárgás olajcseppet, mely a lebegést segíti. 

Ágascsápú rákok: 0,25-18 mm nagyságú, áttetsző állatok. Második pár 

csápjuk sörtékkel borított, ritmikus csapkodásával szökellve úsznak. 

Kagylósrákok: 0,2-7 mm-esek, testüket beborítja a fej hátulsó részéből 

induló bőrkettőzet, melybe mész rakódik. 

 

Az egyes növényfajok a térben nem egyenletesen helyezkednek el. A 

függőleges mintázat a növények eltérő mérete miatt, és a fényért való 

versengés következményeként jön létre. 

Hogy hívjuk a lomboserdő szintjeit? Írd az üres téglalapokba! 

 

Hány lombkoronaszintet figyelsz meg a körülötted levő erdőben?…….. 
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Az egyes növények különböző stratégiát választottak a fényért való küzdelem 

során. A kúszónövények a talajban gyökereznek, majd a fák törzsére és ágaira 

tekeredve igyekeznek a fény felé a magasba. A fákat (esetleg más 

tereptárgyakat) csak támasztékul használják. Milyen kúszónövényeket látsz 

magad körül? Jelöld X-szel! 

 

A nyárfákon gyakran megfigyelhetjük a fehér 

fagyöngyöt. Szívógyökerével szervetlen 

anyagokat (vizet, sókat) vesz fel a 

gazdanövény faelemeiből. A szerves anyagok 

előállítását maga végzi, hiszen zöld leveleiben 

végbemegy a fotoszintézis. Mi jellemző a két 

növény kapcsolatára a fagyöngy 

szempontjából? Jelöld X-szel! 

 Szimbionta 

 Félparazita  

 Parazita 
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Érdekesség! Olvasd be a QR kódot, és tudj meg 

többet a fagyöngy gyógyító hatásáról!  

Húzd alá a helyes választ! 

Melyek az ebihalak jellemző szervei? 

A) Kopoltyú, farokúszó 

B) Tüdő, oldalvonal 

C) Kopoltyú, úszószegély 

Mivel táplálkoznak a kétéltűek? 

A) Minden fajuk ragadozó 

B) Lehetnek növényevők és ragadozók is 

C) Növényevők 

Mely állatok tartoznak a kétéltűek közé? 

A) Foltos szalamandra, fürge gyík, zöld varangy 

B) Foltos szalamandra, alpesi gőte, leveli béka 

C) Kecskebéka, kacagó béka, mocsári teknős 

Mi jellemző a kétéltűek bőrére? 

A) Gyengén szarusodik, bőrlégzésre alkalmas 

B) Erősen szarusodik, színes 

C) Nincs szarurétege, mirigyes 

Hogyan lélegeznek a békák? 

A) Kopoltyúval 

B) Tüdővel 

C) Tüdővel, amit bőrlégzéssel egészítenek ki 

Miért nem tudnak a kétéltűek teljesen függetlenedni a víztől? 

A) Mindegyik fajuk vízben él 

B) Lárva alakjuk, az ebihal vízben él 

C) Vízben táplálkoznak 
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A kétéltűek átalakulással fejlődnek, lárva alakjuk, az ebihal a vízben él. 

Nevük is innen ered, míg a szaporodásuk még vízhez kötött, a kifejlett 

békák zömmel a szárazföldön élnek. Állítsd sorrendbe a békák 

egyedfejlődésének lépéseit! 

Az ebihalak elhagyják a peteburkot. Ekkor még rendelkeznek a 

lárvakori szervekkel, a kopoltyúval és az úszószegéllyel. 

 

A békák zöme külső megtermékenyítésű. A nőstény lerakja a petéket, 

a hím pedig megtermékenyíti. A petéket ekkor kocsonyás burok veszi 

körül. 

 

Az ebihal előbb hátsó, majd mellső lábakat növeszt. Ekkor a hátsó 

része haltörzsre, elől pedig már parányi békára hasonlít. 

 

A farok elvesztése után elhagyják vizet.  

A peték osztódni kezdenek, létrejönnek az embriók.  

Az ebihalak kopoltyúja elcsökevényesedik, elkezd kialakulni a tüdő.  

 

Készíts táplálékláncot a láperdőben lakó élőlényekből! 

vízicickány, nád, kecskebéka, nagy tányércsiga, réti boglárka, gólya, 

vízisikló, rucaöröm, békalencse, szitakötő, róka, vízi ugróvillás, tőkés réce, 

árvaszúnyog, kis tavibéka, fecskemoszat, szegélyes vidrapók 

 1.Tápláléklánc 2.Tápláléklánc 3.Tápláléklánc 

Termelő    

Elsődleges 

fogyasztó 
   

Másodlagos 

fogyasztó 
   

Harmadlagos 

fogyasztó 
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III. Állomás: A vízparton 2. 

Vizsgáld meg a növényeket! Írd a megfelelő betűjelet a fajnevek után! 

    

• Széleslevelű gyékény  

• Közönséges nád 

• Mocsári gólyahír 

• Mocsári sás 

• Mocsári nőszirom 

A fenti képeken szereplő növények közül az egyik a többivel ellentétben 

kétszikű. Melyik az? …………………………………. 

Milyen jellemző kétszikű tulajdonságok alapján tudtad 

megkülönböztetni? 

A) Mellékgyökérzete van 

B) Levele főerezetes 

C) A virágtakaró a 3-nak többszöröse 

D) 5 sziromlevele van 
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A következő keresztrejtvény a hüllőkről szól. Megoldásként egy a környéken 

gyakori hüllő nevét fogod kapni. 

         
1. 

  

               

   
2.             

  

           

        
3.                  

        
4.                         

     
 5.                    

        
6.                    

7.                                  

         
8.                    

   
9.                         

1. Az elöregedett bőr levetésének folyamata. 

2. Hazánk legnagyobb gyíkfaja. 

3. A teknős páncéljának fő anyaga. 

4. Ősi, kihalt hüllő. 

5. Megtermékenyítésük (...), azaz az anyaállaton belül történik. 

6. A siklók testét borítja. 

7. Az egyetlen őshonos teknősfaj Magyarországon. 

8. Milyen tojásokat raknak a hüllők? 

9. Testhőmérsékletük (...), a környezettől függ. 

A vizes élőhelyek közelében gyakran találkozhatunk szitakötőkkel. A 

szitakötők kifejlett állapotban kitűnő repülők, igazi légi akrobaták. Húzd 

alá a szövegben a megfelelő kifejezést! 

A szitakötők növényevő/ragadozó életmódot 

folytatnak, zsákmányukat (pl. legyek, 

szúnyogok) a levegőben kapják és fogyasztják el. 

Fejükön apró/hatalmas szemükön kívül 

megtalálható rágószájszervük. A torukhoz két 

pár feltűnően erezett hártyás szárny/szárnyfedő mellett három/öt pár ízelt láb 

kapcsolódik. Testük a hosszú, kecses utótestben/potrohban végződik. A 

fejlődési folyamatuk teljes átalakulás/átváltozás. A petéket a vízbe rakják, a 

kikelő lárva bebábozódás nélkül alakul át a tőle eltérő kinézetű kifejlett 

állattá. A lárvák is ragadozók, fejükön erős fogókészülék található, a(z) 

álarc/csáprágó.  
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A bicikliút északi oldalán vannak nagyobb kiterjedésű, lefolyástalan 

vizes területek, ahol meg lehet figyelni az eutrofizáció (vízvirágzás) 

jelenségét. Az eutrofizáció akkor következik be, ha a vízben a növényi 

tápanyagok feldúsulnak. Rakd sorrendbe az egyes lépéseket! 

A moszatok tömegesen elszaporodnak, a vízfelszínt elborítják, így 

nem jut elegendő fény az alsóbb rétegekbe. Az ott élő növények 

elpusztulnak. lebontásukkal pedig még több lesz az elérhető szerves 

anyag. 

 

Jelentős mennyiségű növényi tápanyag kerül a tóba. 
 

A lebontás fogyasztja az oxigént: a pusztuló növényi és állati 

maradványokat lebontják a baktériumok, közben oxigént 

fogyasztanak. 

 

Az oxigénszint jelentős csökkenése miatt az élőlények elpusztulnak, 

az életközösség pedig megszűnik.  

A tápanyagok felhalmozódása miatt elszaporodnak a hínárnövények. 
 

A víz a természetben állandó körforgásban van. A levegő felemelkedésével 

hőmérséklete lehűl, így a benne lévő vízgőz kiválhat. A felhőkből hulló 

csapadék lehet folyékony (eső) és szilárd halmazállapotú (hó, jég). Vajon 

most milyen csapadék hullik a felhőből? Indulj középről! 
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IV. Állomás: A fás liget élővilága 

Mely a környéken költő énekesmadarak képét látod? Párosítsd össze a 

nevükkel! Felsorolásban találsz költöző és itt telelő fajokat is. Húzd alá 

azoknak a fajoknak a nevét, akikkel télen a madáretetők környékén is 

találkozhatsz! 

 

  

 

 

 

 

• Vörösbegy 

• Erdei pinty 

• Barátcinege 

• Széncinege 

• Tengelic 

• Barázdabillegető 
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Keress a következő fafajokból egy-egy példányt, és vizsgáld meg a 

tulajdonságaikat a megadott szempontok szerint! 

 Virágos kőris Gyertyán Mezei juhar 

Kéreg 

jellemzői 
   

Levél    

Termés    

Virág    

 

A védett szúrós csodabogyó a mediterrán flóraelemek közé tartozik. 

Keress egy példányt, és húzd alá a jó választ! 

 

A szúrós csodabogyó örökzöld, 20-100 cm magas, elágazó lágy/fásodó szárú. 

Levélszerű fillokládiumai szúrós/lekerekített hegyűek, 12-30/5-10 mm 

hosszúak. Apró zöldesfehér virága a fillokládium széléből/közepéből fejlődik. 

Termése kb. 1 cm átmérőjű lila/piros bogyó. 
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V. Állomás: A Balaton története 

Tedd időrendi sorrendbe a Balaton kialakulásának lépéseit, és vízfelszín 

képében bekövetkező változásokat! 

A holocénben (földtörténeti jelenkor) megszűntek a tektonikai 

mozgások. A felmelegedés miatt nőtt a nőtt a párolgás, így 

megkezdődött a tó feltöltődése. 

 

A földtörténeti harmadkorban a Dunántúl nagy részét a Pannon-

tenger borította. 

 

A török időkben a vízszintet igyekeztek magasan tartani, hogy az 

áthatolhatatlan parti mocsarak megakadályozzák a Török Birodalom 

terjeszkedését. 

 

A jégkorszak középső szakaszában, nagyjából 20-22 000 évvel 

ezelőtt megkezdődött a tó medencéjének besüllyedése. 

 

A tószabályozási munkálatok miatt állandó vízszint alakult ki, így 

lehetővé vált a partok kiépítése és idegenforgalmi használata. 

 

A jégkorszak utolsó eljegesedési időszakára kialakult a tómedence, 

amit a Zala és a csapadékvizek pedig feltöltötték vízzel. 

 

A Balaton vízszintjének első szabályozása a római uralom idején 

történt, ekkor ásták ki Galerius császár parancsára a Sió-csatorna 

medrét, amivel a felesleges vizet a Dunába vezették. 

 

A Pannon-tengert a folyók hordaléka fokozatosan feltöltötte. majd az 

éghajlat szárazabbá válásával megkezdődött a tenger 

feldarabolódása. Az évmilliók alatt lerakódott üledék a mai tófenék 

alatt körülbelül 6-10 méterre található. 

 

A Pannon-tengert a folyók hordaléka fokozatosan feltöltötte. majd az 

éghajlat szárazabbá válásával megkezdődött a tenger 

feldarabolódása. Az évmilliók alatt lerakódott üledék a mai tófenék 

alatt körülbelül 6-10 méterre található. 

2 

Karikázd be a helyes megoldást! 

A Balaton átlagos vízmélysége: 

A) 0,5-1 m B) 3-4 m C) 10-11 m 

A Balaton hosszúsága: 

A) 10 km B) 55 km C) 77 km 

A Balaton legkisebb szélesség Tihanynál: 

A) 1 km B) 1,5 km C) 2 km 

A Balaton partvonalának hossza: 

A) 197 km B) 250 km C) 300 km 
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A 40 halász legendája 

1729 telén egy 46 személyből álló halászcsoport indult a vonyarci partok 

előtti Balaton jegére, hogy a jeget meglékelve halászó eszközeikkel halat 

fogjanak. Nagy szél támadt, a jeget táblákra törte, és a halászokkal együtt 

sodorta beljebb. Megfogadták, ha túlélik a szerencsétlenséget, rendbe hozzák 

a domb tetején álló kápolnát. Egyszer csak megfordult a szél és kifelé hajtotta 

a jégtáblát, a 46 halászból pedig csodával határos módon negyvennek sikerült 

megmenekülnie. Fogadalmukat betartották, és kétkezi munkával nekiláttak a 

templom felújításának. 

A balatoni halászat igazi ideje a ma már tiltott jégi halászat volt. A jégen jóval 

nagyobb hálót tudtak használni, mint a billegő bödönhajókból, és a 

romlékony hal tárolása sem volt probléma a hideg időben. 

Keresd meg, melyik kép ábrázolja a jégi halászathoz szükséges 

eszközöket! 

 

• Gyalom: 140-160 m hosszú kerítőháló, két szárnya között nyílt szájú 

zsákkal. …… 

• Vezérrúd: kb. 20 m hosszú, a jég alatt vezeti a háló szárnyait.  …… 

• Csáklya (más néven gemics): horgas vasszerű rúd, ezzel vezették a 

jégbe vágott lékeken keresztül a hálót. …… 
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Az utóbbi években ritkán fagy be tartósan a Balaton, régen viszont 

hónapokon keresztül lehetett rajta halászni is. Párosítsd a következő 

fogalmakat a definíciókkal! 

A) Turolás 

B) Rianás 

C) Hevesek 

Érdekesség! A Szent Mihály-domb oldalában 

egykor barlanglakások voltak, ahol remeték éltek. 

Ha kíváncsi vagy a róluk szóló történetekre, olvasd 

be a QR-kódot! 

Jankovich Ferenc: Csend a hegyen 

A Szentmihály-hegyen 

– két karral ölel a tó –  

hosszan heveredem  

viharropogtató  

gyepes sziklatetőre,  

hol lágy fénytől csorogva  

szivárog most a béke  

a hűs sziklasírokba. 

Hogy hívjuk azt a természeti jelenséget napfelkeltekor és naplementekor 

a nap egy sávban úgy festi meg a vizet, mintha parázslana?  

…………………………………………………. 

  

• Egyes helyeken a szén-dioxid feltörése miatt 

nem tud megerősödni a jég. (C) 

• Nyílt vízszalag, felszínén vékony, üvegesen 

átlátszó jégréteg képződhet, ami vastag jégtakaró 

benyomását kelti. (B) 

• Derült, hideg éjjeleken a jég -10, -20 °C-ra is 

lehűl és nagy durrogással összerepedezik. A 

repedések a nagy hidegben erősen befagynak, 

ilyenkor hízik a jég. (A) 
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VI. Állomás: Dolomit sziklagyep 

Elérkeztünk a domb meredek déli oldalához, ahol jó pár helyen előbújik a 

dombot alkotó alapkőzet. Ez nem más, mint dolomit, és azt fogjuk itt 

megvizsgálni, milyen hatással van a rajta kialakuló élővilágra. 

Melyik állítás igaz a dolomitra? Jelöld a helyes állításokat! 

 Sötétszürke, feketés színű. 

 Meszes vázú állatok (csiga, kagyló) maradványai halmozódtak fel a 

tengerfenéken, majd fehér kőzet keletkezett belőlük. 

 Vulkáni eredetű. 

 Könnyen aprózódik. 

 Jól oldódik. 

 A törmelék állandó mozgásban van, ezért a talajképződés 

kiegyenlítetlen. 

Talajképződés: 

Ezen a területen vannak nyílt sziklagyepek is, azaz néhol előbukkan a 

kőzet. Szép lassan itt is elkezdenek majd megtelepedni a növények, ahogy 

a talaj elkezd kialakulni. Egészítsd ki a talajképződésről szóló szöveget a 

megadott szavakkal! 

kémiai mállás; humusz; hőmérséklet; fizikai aprózódás; biológiai mállás 

A talajképződés első lépése a………………………….. Ezt elsősorban a 

………………………….napi ingadozása, és a kőzetrepedésekbe szivárgott 

víz feszítő ereje okozza. A keletkezett törmelék nagyobb felületen tud 

érintkezni a vízzel és levegővel, ebben a közegben fog lejátszódni 

a………………………….. A kőzetanyag oxidációjával és hidrolízisével, 

kolloid méretű anyag jön létre. A helyszínen elpusztult élőlényeknek 

megkezdődik a lebontása. Ez nem más, mint a …………………………. 

folyamata, melynek végterméke a sötét színű szerves anyagokat tartalmazó 

………………………….. A talajlakó élőlények táplálkozása és mozgása 

összekeveri az egyes részecskéket, így alakul ki a végleges talaj. 
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A Szent Mihály-domb északi és déli oldalán merőben más növényzet 

figyelhető meg. Ez elsősorban az eltérő környezeti tényezők hatásának 

köszönhető. Hasonlítsd össze a két helyszín paramétereit, és tedd a 

megfelelő relációs jelet (>,<) az állítások közé! 

Napsütéses órák száma a domb 

déli oldalán. 
 

Napsütéses órák száma a domb 

északi oldalán. 

Talaj nedvességtartalma a dolomit 

sziklagyepen. 
 

Talaj nedvesség tartalma az üde 

erdőben. 

Talajra jutó fény mennyisége a 

sziklagyepen.  

Talajra jutó fény mennyisége az 

üde lomberdőben (lombfakadás 

után). 

A levegő páratartalma a 

sziklagyep felett. 
 

A levegő páratartalma az 

erdőben. 

A szélmozgás erőssége a 

sziklagyepen. 
 

A szélmozgás erőssége az 

erdőben. 

 

A dolomit sziklagyep egyik uralkodó faja a törpesás. Figyeld meg a 

tulajdonságait, és töltsd ki a táblázatot! 

Gyökérzet  

Levél  

Szár  

Virágzat  

Megporzás módja  
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Az alábbiakban a sziklagyepekben is előforduló fajokról olvashatsz 

állításokat. Írd a sorszámukat a halmazábra megfelelő részébe! 

 

1. Keringésrendszere nyílt 

2. Testét kitinpáncél borítja 

3. Valódi szövetei vannak 

4. Dúcidegrendszerrel rendelkezik 

5. Ereiben vér kering 

6. Autotróf 

7. Hólyagszeme van 

8. Tojással szaporodik 

9. Külső meszes váza van 
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VII. Állomás: Nyitvatermők és zárvatermők 

Melyik rendszertani csoportra jellemzőek az alábbi állítások? Írd a megfelelő 

betűjelet az állítás utáni rubrikába! 

NY) nyitvatermők 

Z) zárvatermők 

M) mindkettő 

E) egyik sem 

 

Telepes testű.  

Valódi hajtásos növények.  

A magok zárt magházban fejlődnek.  

Van virágja.  

Nincs termésük.  

A petesejt a magkezdeményben képződik.  

Legtöbb képviselője a száraz hideg éghajlat lakója.  

Többnyire kétivarúak a virágaik.  

Leveleik többnyire laposak.  

Mind fásszárúak.  

A magkezdemények szabadon ülnek a termőleveleken.  

Vannak virágtakaró leveleik.  

A megtermékenyítéshez víz kell.  

Van magja.  

Van termése.  

Leveleik általában tű vagy pikkely alakúak.  

Spórával szaporodik.  

Virágai többnyire egyivarúak.  

Nincs zárt magházuk.  

Leveleikben zöld színtest van.  
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Az alábbi állítások a fekete fenyőről szólnak, döntsd el, hogy igazak-e! 

Örökzöldek.  

Lágyszárú.  

A fatörzsben lévő gyanta fagyásálló.  

Piros termése van.  

Női virágzata tobozvirágzat.  

Tűlevelei kettesével állnak.  

Tűlevelei 2-3 cm hosszúak.  

Kétlakiak.  

Készíts vázlatrajzot egy tobozról, és jelöld pirossal, hogy hol fejlődnek a 

magok! A növényeken belül melyik nagy rendszertani kategóriába tartozik a 

fekete fenyő? 

Rendszertani kategória: 

…………………………. 

 

 

 

A következő két kép tavasszal a lombfakadás előtt készült. Hasonlítsd össze 

az aljnövényzetet az IV. állomáséval. Mit tapasztalsz? Mi lehet az oka? 

   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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A fekete fenyő nem őshonos Magyarországon, eredetileg a Balkán-

félsziget az otthona. Itthon sokhelyütt elkezdték telepíteni a kopár 

dolomithegyek fásítására. Jelöld be, milyen problémákhoz vezethet e faj 

nagy területre történő telepítése! 

 Itthon rossz minőségű a fája 

 Fészkelőhelyet biztosít a madaraknak 

 Nehezen bomlik a tűavarja 

 Árnyékol (jól záródik a lombkoronája) 

 Nem ad elegendő árnyékot 

 Kiszorítja az eredeti dolomitnövényzetet 

Párosítsd a következő harkályféléket a képükkel! 

   

 

 

Ha nem is látjuk ezeket a madarakat, sokszor hallhatjuk kopácsolásukat, 

amikor fák törzsében keresik a fát károsító ízelt lábúak járatait. Mely 

tulajdonságaik segítik a táplálékszerzésüket? 

 Karmos kúszóláb 

 Véső alakú csőr 

 Élénkpiros színű tollak 

 Ragadós nyelv 

 Dallamos nászdal 

 Erős farktollak, melyek a testet meg tudják támasztani 

 

• Fekete harkály • Nagy fakopáncs • Zöldküllő 



95 
 

VIII. Állomás 

Jelöld be a következő térképen, hol találkoztál a következő fákkal! 

7. Csertölgy 

8. Orgona 

9. Mezei juhar 

10. Fekete fenyő 

11. Virágos kőris 

12. Mogyoró 

 

Mi tetszett a legjobban a tanösvényben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


