
 

 

 

 

 

Szakdolgozat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuves-Szalóki Ivett 

    (német nyelv és kultúra tanára – biológiatanár) 

osztatlan tanári mesterszak 

 

 

 

 

 

2020 



 

 

Fundoklia-völgy tanösvényének 
szakmódszertani feldolgozása 

 
SZAKDOLGOZAT 

osztatlan tanári mesterszak; biológia és egészségtan tanár; német és német 
kultúra tanára 

 

Témavezető:  

Dr. Kriska György 

docens 
Biológiai Szakmódszertani Csoport 

 

Készítette:  

Kuves-Szalóki Ivett 

 
  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

BIOLÓGIAI INTÉZET 

 

 

Budapest, 2020 



 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. Bevezetés ...............................................................................................................................4 

1.1. Témaválasztás ................................................................................................................5 

1.2. Célkitűzések....................................................................................................................6 

2. Tanösvények szerepe a biológiaoktatásban ............................................................................7 

2.1. Tanösvények szerepe a környezeti nevelés során ............................................................8 

2.2. Fenntarthatóságra nevelés .............................................................................................9 

3. Digitális tananyag szerepe az oktatásban  ............................................................................. 11 

3.1. Az eXeLearning program ............................................................................................... 12 

4. A Fundoklia-völgy bemutatása.............................................................................................. 13 

4.1. A tanösvény kiépítése ................................................................................................... 14 

4.2. Fundoklia völgy területe ............................................................................................... 15 

4.2.1. Fundoklia völgy növényvilága .................................................................................... 17 

4.2.2. A Fundoklia völgy állatvilága ..................................................................................... 22 

5. A tanösvényhez készült munkalapok .................................................................................... 27 

5.1. Feladatok nyomtatható változatban ............................................................................. 28 

5.2. Feladatok digitalizált változatban .................................................................................. 56 

5.2.1. A digitális tananyag ismertetése................................................................................ 57 

6. Összegzés ............................................................................................................................. 62 

7. Irodalomjegyzék ................................................................................................................... 63 

7.1. Internetes források ....................................................................................................... 64 

7.2. Képek forrása ............................................................................................................... 65 

7.3. Munkalapok feladatainak összeállításánál használt források ......................................... 67 

8. Köszönetnyilvánítás .............................................................................................................. 68 

9. Mellékletek .......................................................................................................................... 69 

9.1. Eredetiségi nyilatkozat ..................................................................................................... 69 

 

 

 

 



4 
 

1. BEVEZETÉS 

 

Naponta több ezren haladnák át azon a helyi jelentőségű védett és Natura 2000 területen, 

amely a nyolcvanas években kis híján egy szemétlerakóként végezte. Több ezer ember, akik 

nem is gondolják, hogy egy európai jelenetőségű védett terület felett száguldoznak az 

autójukkal. Az M7-es autópálya kettészeli a területen található több száz növény és állatfaj 

élőhelyét, így létrehozva kettő, teljesen izolált területet, meggátolva ezzel örökre a 

szárazföldi élőlények kapcsolatát a két terület között. A hatalmas jelentőségű kettészakadt 

védett terület, az Érden található Fundoklia-völgy létezéséről évtizedekig nem vettek 

tudomást a lakosok. Nem volt köztudatban, nem ismerték, így illegális szemétlerakóként 

használták a területen végig húzódó 3 km hosszú, sajátos mikroklímájú völgyet (Mona, 

2007). 

2009 novemberében adták át Érden dr. Kállayné Szerényi Júlia vezetésével a 12 állomásból 

álló Fundoklia-völgy területén található tanösvényt abból a célból, hogy a helyiek és turisták 

közvetlenül megismerjék a környéket. A tanösvény a Tétényi-fennsík nyugati részének 

kulturális, természeti és geológiai jelentőségű részeit mutatja be. A 12-13 millió éves 

miocénkori alapkőzeten, az ország egyik legnagyobb kiterjedésű szarmata mészkőjén 317 

db növényfaj, közülük 33 védett faj és 2 fokozottan védett, a leírt állatfajok közül 58 védett 

és 4 faj a fokozottan védett fajokat írtak le. A völgy különlegességéhez tartozik 

Magyarország legrégebbi ősember telepének közép-európai jelentőségű lelőhelye, amely 

alkalmas arra, hogy a diákok természettudományos ismereteit komplexen fejlessze 

(Kubassek, 2004). 

A szakdolgozat első felében szakmódszertani vonatkozásban kitérek a tanösvények 

szerepéről a biológiaoktatásban, kiemelve az aktív tanulást valamint a tapasztalatszerzés 

útján elsajátított ismereteket. Külön fejezetben teszek említést a tantárgyakat átívelő 

környezeti és fenntarthatóságra nevelés lényegi elemeiről, annak közoktatásban betöltött 

hangsúlyos szerepeiről. A dolgozat aktualitását szolgálja a digitális tananyagrészek 

kidolgozása, amelyek részletes bemutatásra kerülnek a későbbi fejezetekben, fókuszálva az 

oktatásban betöltött szerepéről. A szakdolgozat témájául szolgáló Fundoklia-völgy részletes 

ismertetése a terület sajátosságait kiemelve került megírásra. A területhez tartozó tanösvény 

állomásainak szakmódszertani feldolgozásához munkalapokat készítettem, amelyek 

digitális változatban is elérhetőek. Ezek olyan feladatokat tartalmaznak, amelyekkel a 
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diákok jobban megismerhetik a védett terület nagy jelentőséggel bíró élőlényeit, a terület 

régészeti és geológiai jelentőségeit. A feladatok a különböző vegetáció típusokba kalauzolja 

a diákokat, segítségükkel össze tudják hasonlítani azokat, meg tudják érteni a fő 

különbségeiket.   

 

1.1. Témaválasztás  
 

Szakdolgozatom témájának kiválasztása során törekedtem arra, hogy olyan prominens 

szakmódszertani anyagot hozzak létre, amely kiemelkedő jelentőségű a természeti 

környezetben történő, az iskola falain kívüli ismeretszerzés tekintetében. Ma már egyre 

nehezebb a digitalizált világban a diákokat kimozdítani és kirándulásokra bírni. A 

tanösvények olyan élményt nyújtanak a diákok számára, amelyet a tanterem falai között 

egyáltalán nem lehet megvalósítani a pedagógusnak.  A tanösvény egyfajta élő 

természetismereti szertárnak fogható fel, amely élményszerűen szolgálja az ismeretek 

elsajátítását. A természetközeli impulzus mindig nagyobb hatást vált ki, így nevelés és 

tanulás-tanítás szempontjából egy kiválóan alkalmas terület arra, hogy a diákok elsajátítsák 

a környezeti és fenntarthatóságra nevelés eszméit, ezenkívül megismerkedjenek a 

lakóhelyükhöz közeli védett területekkel, benne olyan fajokkal, amelyekkel a 

mindennapokban találkozhatnak, ugyanakkor ritka védett fajok is bemutatásra kerülhetnek. 

A feladatok összeállításánál törekedtem arra, hogy kielégítsem a diákok számítástechnikai 

eszközök iránti vonzalmait. Ezáltal a diákok kirándulhatnak és egyben a motiváló hatással 

bíró okos eszközeiket használhatják, akár internet hozzáférés nélkül. Az eXeLearning 

programmal egy olyan honlap generálható az összeállított feladatlapokból, amelyek offline 

nélkül is kitölthető. 

A tanösvény kiválasztása során elsődleges szempont volt a lakóhelyemhez közeli 

tanösvények felkutatása, Az Érden található Fundoklia-völgy figyelemfelkeltő történetével 

alkalmas arra, hogy a diákok érdeklődését felkeltsem, ezért nem volt kérdés, hogy emellett 

döntök. A területen többféle vegetációtípust lehet egyszerre megismertetni a diákokkal, ezért 

egy kirándulás alatt lehetőség van több Magyarországon található vegetáció típusok 

megismertetésére. 
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A globális környezeti problémák jól szemléltethetőek a tanösvény története által, így 

lehetőségem van a fenntarthatóságra nevelés és a környezeti nevelés legfontosabb 

pedagógiai elemeit a tanösvényen keresztül gyakorolni.  

 

1.2. Célkitűzések 
 

A tanösvényhez készített munkalapok összeállítása során az volt a célom, hogy változatos, 

érdekes feladatok készüljenek a tanösvény különböző állomásaihoz. Az elkészült feladatok 

interaktívvá teszik a kirándulást, a digitalizált tananyag akár internetkapcsolat nélküli 

kitöltésével, egy újfajta élménnyel gazdagodnak a diákok.  A természetben sétálva 

konstruktív módon használhatják okos eszközeiket, nemcsak a feladatok megoldásához, de 

a kitöltéshez is csupáncsak egy telefonra van szükségük. Ez teljesen elrugaszkodik attól az 

oktatási módszerektől, ami ma még sok esetben általános az iskolákban.  

A tananyag összeállítása során szükségesnek éreztem, hogy olyan értékes és tartalmas túrát 

hozzak létre, amelyen keresztül a tanulók az iskolában megszerzett ismereteiket tovább 

gyarapíthatják. A munkalapok felépítésénél figyelembe vettem, hogy a különböző 

állomásokhoz tartozó témaköröket többféleképpen közelítsem meg, változatos és könnyen 

átlátható feladatokat nyújtsak a digitális tananyaggal a tanulók számára. Ezek a feladatok azt 

a célt szolgálják, hogy az ismereteket könnyebben feldolgozhassák a diákok, motiválják őket 

a további tanulásra és a hosszútávú memóriában rögzüljenek az átadott ismeretek. A 

feladatok megoldása során a diákok azonnali visszajelzést kapnak a válaszuk helyességéről, 

így akár önálló tanulásra is alkalmas a tananyag.  

Fontos szempont volt számomra, hogy a tanösvényen eltöltött órák során a természetjárást 

népszerűsítsem a diákok körében, ugyanis ma már kevésbé jellemző a fiatalabb korosztályra, 

hogy szabadidős elfoglaltságukat kirándulással töltsék. Szeretném felkelteni az 

érdeklődésüket olyan területekre, amelyek nagyobb figyelmet kívánnak, motiválni őket arra, 

hogy még több tanösvényt, kirándulóhelyet látogassanak meg az országban. Pedagógusként 

a tanösvényen tett utak remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a környezeti nevelés 

alapjait, gondolatait elültessük a diákok körében, a természet védelmének fontosságára fel 

tudjuk hívni a figyelmet.  
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2. TANÖSVÉNYEK SZEREPE A BIOLÓGIAOKTATÁSBAN 

 

A biológiatanításban csak úgy, mint más tantárgyaknál nagyon fontos a diákok aktív 

részvétele a tudás elsajátításában. Az aktív tanulást az új 2020-as évben kiadott Nemzeti 

alaptanterv (NAT) az oktatás tartalmi-szabályozó dokumentuma is megemlít. Ez azt jelenti, 

hogy a diák nem csak passzív befogadója a tananyagoknak, hanem ő maga részese abban, 

hogy elsajátítsa a tudást (NAT, 2020). A tanösvények terepe az aktív tanulás gyakorlására, 

fejlesztésére és megvalósítására kiválóan alkalmas. A diákok maguk fedezik fel a 

környezetet, a bennük található élővilágot, élőlényeket. Kapcsolatokat tudnak létrehozni az 

összefüggések kőzött. Például, miképpen befolyásolja és határozza meg egy terület faunáját, 

azaz állatvilágát az ott található vegetációtípus, és a vegetációtípust hogyan befolyásolja, 

határozza meg az éghajlat és a természetes alapkőzet egyaránt. 

 A diákok a tanösvények által képes az összefüggéseket maguk felfedezni. A tanösvény 

fejleszti a térbeli tájékozódásukat, segíti a szövegek, információk értelmezését, pozitív 

hatással bírnak problémamegoldó készség fejlődésére. A biológia elméleti tudása, amit 

iskolai kereteken belül szereztek meg a diákok, kiválóan tudják alkalmazni a terepen, 

próbára teszi őket és az ismereteiket kreatívan tudják alkalmazni a kirándulás során vagy 

akár a különböző feladatok megoldása közben. A pedagógus a szakmódszertani eszközöket 

már egy nagyobb cél érdekében alakítja a feladatokat környezeti nevelést szem előtt tartva. 

NAT szerint fontos a kooperatív, együttműködésen alapuló páros vagy csoportos feladatok 

a tudás elsajátításban az aktív tanulásban az egymás segítésének támogatása érdekében. Egy 

külső helyszínen erre még inkább nagyobb szükség van. Itt ugyanis a diákok egymás 

segítségére vannak utalva. A feladatok együtt közösen oldják meg a közös cél érdekében, a 

feladatok megoldásáért. Együtt fedezik fel a környéket és az abban rejlő kincseket. A 

tanösvény arra is lehetőséget nyújt, hogy az eltérő képességű diákok vagy éppen az eltérő 

tanulási célokkal rendelkező gyerekek képességüknek megfelelő feladatokat kapjanak. Az 

új NAT kitér arra is, hogy a lehetőségekhez mérve a digitális oktatás, az okos eszközök vagy 

számítógépeket a diákok a tanulás során használják. Az általam elkészített feladatsorok 

digitalizált változatban is elkészültek, így a diákok egyetlen mobiltelefonnal a kezükben 

tudják megoldani a feladatokat. A Fundoklia-völgy tanösvénye a NAT által meghatározott 

jó néhány műveltségi területe közül valamennyit kiválóan lehet alkalmazni, többek között a  
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természettudományos kompetenciát, fejleszti a digitális ismereteket és segít a hatékony, 

önálló tanulásban (NAT, 2020). 

Az úgynevezett szabad ég iskoláknak, vagyis az iskola épületein kívül zajló tanóráknak 

célja, hogy a tanulókat közelebb vigyék a természethez, olyan mély benyomást keltve ezzel 

az érzelmek ráhatásával, amelyekkel a tanulás aktív, hatékonyabb. Az iskolán kívüli 

tevékenységek nagyobb élményt nyújtanak a tanulók számára, így az elköteleződés, a 

megfigyelések elsajátítása a tapasztalatok elemzése az ok-okozati összefüggések megértése 

kézenfekvőbb lesz a diákok számára (Kriska és Karkus, 2015). Comenius úgy fogalmaz 

„Semmi nem lehet meg az értelemben, ami előtte ne lett volna meg az érzékekben.”1 Minél 

több érzékszerv kapcsolódik be a tanulás folyamatába, annál hatékonyabb lesz a tudás 

elsajátítása. Comenius különösen fontosnak tartotta a szemléltetés bevonását az oktatásba. 

A szemléltetés legkiválóbb formája, ha a pedagógus a természetbe hívja a diákokat. 

 

2.1.  Tanösvények szerepe a környezeti nevelés során 
 

A környezeti nevelés manapság nagy hangsúlyt kap az oktatás minden területén. A 

természettudományos tárgyak keretein belül, így a biológiában is, ez a fogalom még jobban 

kiteljesedhet. Egy biológia tanárnak alapvetően fontos követelmény, hogy a környezeti 

nevelés folyamata során megértesse a diákokkal, miért fontos a környezetünk megismerése, 

védelme (Victor, 2003). A környezettudatos magatartás kialakítása, a fenntarthatóságra 

nevelés, a hulladék gazdálkodás és az élő természet fennmaradásának támogatása a 

környezeti nevelés lényeges elemeihez tartoznak (Kertész, 2010). A tanár a nevelés 

folyamata során attidüföt formál, úgy fejleszti a diákok készségeit, hogy kész legyen 

megóvni a környezetüket (Victor, 2003). 

A Fundoklia-völgy történetének megismerésével a diákok jobban megérthetik, miért fontos 

megóvnunk természeti értékeinket. A NAT 2012-es változata már kitér arra, hogy a 

környezeti nevelés kapcsán  „A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az 

életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában.” … „Cél, hogy a 

természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

                                                             
1 Pukánszky Béla, Németh András (1996): Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.. 185. o. 
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fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára 

(NAT,2012).”2 

A nyolcvanas években, a természeti értékekben gazdag Fundoklia-völgy területére az 

illetékes hatóság a főváros szeméttelepét szerette volna létesíteni. A terület környékén 

akkoriban az ivóvíz ellátás nehézkés volt, így bizonyos megyei vezetők felajánlották a 

segítségüket az ivóvíz megfelelő ellátásával kapcsolatban, cserébe a Fundoklia völgyet 

kérték, hogy ott a Főváros és Pest megye kommunális hulladékait a völgybe temethessék. A 

terület súlyos válságba került, dönteni kellett ivóvíz legyen a városban vagy megmaradjon a 

ritka, természeti kincse a városnak. Felháborodott lakosok és elszánt természetvédők léptek 

fel a terület védelme érdekében. Ők azok, akiknek kitartó munkájuk eredményeként, ma a 

Fundoklia-völgy természeti értékeit nap, mint nap élvezhetik a helybeliek, és turisták 

egyaránt. Pedig akkor még nem tudták mekkora értékekkel rendelkezik a völgy. Ekkor került 

a terület a figyelem középpontjában, elkezdték kutatni az élővilágát.3 

A tanösvényi kirándulás nagy szerepet kap abban, hogy a környezeti nevelés 

legtökéletesebben megvalósulhasson az iskolákban. A környezeti nevelés során az iskola azt 

a feladatot tűzte ki célul, hogy olyan állampolgárokat nevel, akiknek fontos a biológiai és 

fizikai környezet, jelentésükkel és jelentőségükkel tisztában is vannak és megfelelő 

motivációval rendelkeznek annak érdekében, hogy a környezet problémákra megoldást 

találjanak (Ádám és Boldis, 2019). A környezeti nevelés során nyitott szemléletű 

gondolkodást alakítunk ki a diákok körében. A tanárnak nagy szerepe van abban, hogy 

környezetbarát attitűdöt alakítson ki. Ez az alapja annak, hogy később egy tudatos, 

környezetére odafigyelő, fenntartható módon élő felnőtté váljon belőle 

 

2.2. Fenntarthatóságra nevelés 
 

Ma már a környezeti nevelés mellett a fenntarthatóságra nevelésről is érdemes beszélni az 

oktatásban. Ez az összetett fogalom a fenntartható fejlődésből indul ki, amely nemcsak a 

környezeti, de társadalmi és gazdasági vonatkozásban kell értelmeznünk. Olyan magatartás 

                                                             
2 NAT 2012 
3 BPK (2018): Fundoklia-völgy: Szemétlerakó helyett a természet kincstára lett. In: 
https://budapestkornyeke.hu/szemetlerako-helyett-a-termeszet-kincstara-lett-a-fundoklia-volgy/ 
(letöltés:2020.04.25) 

https://budapestkornyeke.hu/szemetlerako-helyett-a-termeszet-kincstara-lett-a-fundoklia-volgy/
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az emberek részéről a mindennapokban, amely során a három egység harmonikusan 

működik egymás mellett, nem sértve a másik érdekeit. Az emberiség szükségleteinek 

kielégítése úgy, hogy közben nem sérül a természet erőforrása, annak érdekében, hogy a 

jövő generációja számára is fennmaradjanak azok az értékek, amelyekkel a ma emberei 

rendelkeznek. Egy olyan társadalmi változást kell létrehozni, amely leginkább a nevelői 

munka során tud érvényre jutni. A fenntarthatóság pedagógiájában kompetenciákat alakít ki 

a tanár, amely által a diák felelősen cselekszik és gondolkodik az őt körülvevő környezete 

érdekében. Így a felnövekvő generáció egy tudatosabb, környezettudatos szemléletet szem 

előtt tartva cselekedhet a mindennapokban (Havas, 2001). A 2007-es Nemzeti 

Alaptantervben A fenntartható fejlődés pedagógiája, a Környezettudatosságra nevelésen 

belül kiemelt fejlesztési területként jelenik meg (NAT, 2007). A 2012-es Nemzeti 

Alaptanterv pedig már nevelési célként jelöli Fenntarthatóság és Környezettudatosság 

címen (NAT, 2012). Egy jól strukturált tanösvényi kiránduláson a természeti és kulturális 

értékek közvetítésén túl a fenntarthatóság tanítási-tanulás folyamat is megjelenik. 
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3. DIGITÁLIS TANANYAG SZEREPE AZ OKTATÁSBAN  

 

Jelenleg a járványügyi helyzet miatt, a digitális oktatás még nagyobb hangsúlyt kap az 

oktatásban, az iskolákban, a mindennapokban, mint eddig.  Szükségessé vált egy új 

megközelítés, ami lehetővé teszi a diákok autonóm, otthoni tanulását. A digitális tananyagok 

nemcsak abban segítenek, hogy a tanár távolról irányítsa, alakítsa az órát, hanem lehetőséget 

nyújt az önálló tanulásra. A digitalizált tananyag széleskörű ismerete és alkalmazása 

ugyanakkor a hagyományos iskolai kereteken belül is elengedhetetlen egy jól strukturált 

változatos oktatáshoz, a felnövekvő generáció IKT iránti szomjának csillapítására. A Z 

generáció diákjait nehéz lekötni hagyományos módszertani eszközökkel, állandó virtuális 

jelenlétet igényelnek az oktatás területén is. A virtuális tanulási környezetben a diákok a 

maximumot tudják kihozni magukból képességektől függetlenül. Az innovatív tanár több 

dimenziós animált ábrával is készülhet az órákra, mert sok esetben ezzel a diákok jobban 

megértik a tananyagot, mind egy 2D képpel. Motiváló hatású elektronikus feladatok, 

kiegészítő tananyagok segítenek figyelem jobb összpontosulására. Az elsajátított 

anyagrészek hosszútávon rögzülni tudnak a memóriában, jobban elhívhatók a későbbi 

tanulmányok során (Vit, 2013).  

A digitális oktatás új kompetenciákat követel meg a tanártól és a diáktól egyaránt. Az 

irányító-segítő funkció mellett a pedagógusnak képesnek kell lennie arra, hogy a korlátlan 

internetes tartalmakat hatékonyan tudja szűrni. A diákoktól csakugyan elvárható mindez, a 

NAT által meghatározott digitális kompetencia többek között kitér az információk 

megkeresésére, kigyűjtésére, ezeknek a feldolgozására és a megfelelő módon történő 

kritikus kiszűrésére (NAT, 2012).  A tartalmak kritikus megközelítése elengedhetetlen 

ahhoz, hogy biztos forrásból sajátítsák el a tanulók az ismereteiket. A digitális tananyag az 

innovatív pedagógust kreativitásra ösztönözni, önálló fejlődésre és alkotásra készteti (Vit, 

2013). 

Az informatikai alkalmazások, eszközök elsajátításával lehetőség van arra, hogy a tanár 

önállóan, a NAT szem előtt tartásával tudjon létrehozni és szerkeszteni tananyagokat. 

Osztályspecifikusan tud tartalmakat gyártani a diákok képességeinek és készségeinek 

megfelelően, digitalizált feladatok alkalmasak arra, hogy differenciált oktatást tudjon a 

pedagógus megvalósítani.  
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Egy könnyen kezelhető szoftver megkönnyíti a tanár munkáját, rövidebb idő alatt sajátíthatja 

el a program alapjait. Alapvetően időigényes folyamat egy digitalizált tananyagot a 

hozzákapcsolódó feladatokkal létrehozni, de hosszútávon megtérülő befektetés. Nemcsak 

azért, mert a Z generáció szívesebben old meg olyan feladatokat, amely során az okos 

telefonjukat használhatják, hanem azért is, mert az elektronikus anyagok általában abban 

segítenek, hogy megkönnyítsék a diákok számára az anyagrész megértését, segítenek az 

ismeretek hatékonyabb befogadására. Minél nagyobb hatást tud kiváltani egy virtuális 

oktatási anyag, annál tartósabb lesz az ismeretek rögzülése a diákok fejében. 

 

3.1. Az eXeLearning program  
 

Többek között a tananyagok digitális feldolgozására szolgál az eXeLearning program. A 

szoftver egy olyan egyszerűen kezelhető, könnyen megtanulható alkalmazás, amivel egy 

digitalizált oktatásban kevésbé jártas tanár is kényelmesen tud boldogulni. Az egyszerűsége 

abból is adódik, hogy az internetes tartalmak könnyen integrálhatóak felületre. 

A számítógépes program egy tananyagszerkesztő felület, ahol web alapú oktatási anyagot 

HTML formátumban lehet elkészíteni a diákok különböző korcsoportjai számára. A 

professzionális tanulásra használható weboldal rugalmas lehetőségeket biztosít a felhasználó 

számára a feldatok elkészítése során. Az iDiveces, azaz a Taneszközök panel az eXeLearning 

programon belül lehetőséget biztosít, hogy különböző feladatokat készítsen a pedagógus az 

adott tananyaghoz.  Szövegeket, képeket, videókat, webes felületeket, az előzetes ismeretek 

valamint a megszerzett tudás ellenőrzésére szolgáló feladattípusok széles skáláját lehet a 

felületre integrálni. A feladatok egyértelműsége és a könnyű átláthatósága érdekében 

törekedni kell weboldal készítőjének a jól strukturált oldalak létrehozására. A digitális 

felületen elkészült tananyagok elvárásai közé tartozik, hogy legyen motiváló hatású valamint 

alkalmas legyen az egyéni ütemben történő otthoni tanulásra (Mikóné és Muhari, 2009). 

A szakdolgozatom témájául szolgáló Fundoklia tanösvény módszertani feldolgozása az 

eXeLearning felületére integrált, a tanösvény különböző állomásaihoz készült munkalap 

feladatai adják. Egy modern, a mai diákok igényeit kielégítő tananyagot szerettem volna 

létrehozni, amelyet a gyerekek könnyen és élvezhetően tudnak használni. 
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4. A FUNDOKLIA-VÖLGY BEMUTATÁSA 

 

A Fundoklia völgy Budapesttől nem messze, a Tétényi-fennsík nyugati területén 

helyezkedik el alig 60 négyzetkilométeren. A gazdag növény és állatvilággal rendelkező 

Fundoklia-völgy 1999 óta helyi jelentőségű védett terület, 2004-től a Natura 2000 hálózat 

tagja. Helyi jelentőségű védett terület, így a város Önkormányzatának a feladata, hogy 

gondoskodjon a terület fenntartásáról, az ő érdeke, hogy megőrizzék a terület eredetihez 

megközelítő állapotát (Kállayné, 2009).  

Nemcsak természeti értékekben gazdag, hanem régészeti szempontból is kiemelkedő 

értékekkel rendelkezik a völgy. Kimagasló fajgazdagság és régészeti lelőhelyének 

köszönhetően lett a Natura 2000 hálózat tagja, ezzel európiai jelentőségű területté vált 

(Ádám, 2009).  

A „fundoklia” szó török eredetű jelentése mogyorós. Az, hogy kik nevezték el a völgyet, 

egyelőre még ismeretlen, de az biztos, hogy a völgy oldalán húzódó sűrű mogyoró 

bokrosokról kapta a nevét. A völgyet kettészeli az M7 autópálya, így alsó és felsővölgyi 

szakaszról beszélhetünk. A tanösvény az alsóvölgyi szakasznál került kialakításra. A 

Fundoklia-völgy világhírű, egykori ősemberek vadásztelepe volt itt.  Területet feltáró 

régészek rendkívül nagyszámú ötvenezer, többek között barlangi medve, mamut, orrszarvú 

csontmaradványaira bukkantak. Nemcsak állati eredetű maradványok kerültek elő, hanem 

1.ábra: Fundoklia völgy elhelyezkedése 
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az állatok feldolgozásában használatos eszközökre is bukkantak. Ma ezek a leletek az érdi 

Magyar Földrajzi Múzeumban tekinthetők meg. Egy igen aprócska természetvédelmi terület 

a Fundoklia-völgy. Mindösszesen 60 négyzetkilométer kiterjedésű terület. Az 1960-as 

években épülő M7 autópálya miatt a völgy egy részét feltöltötték, annak érdekében, hogy 

megspórolják annak a költségét, hogy egy hidat építsenek a völgy felett. A Fundoklia-völgy 

így mesterségesen kettészakadt. A terület szépségét és kiterjedtségét tovább csorbítja a völgy 

és az árvalányhajas száraz gyep körüli lakóházak. Egészen a 90’ évek végéig sorra adta ki 

az Önkormányzat az építési engedélyeket a környékre, közvetlenül a védett területre, holott 

akkoriban már a Natura 2000 tagja volt a terület (Mona, 2007). 

 

4.1. A tanösvény kiépítése 
 

A Fundoklia-völgy védettségének kinyilvánítása ellenére a lakosok felől mutató degradáló 

magatartás, továbbra is veszélyt jelentett az ottani élővilágra. Papíron ugyan védett volt a 

terület, de a gyakorlatban pusztító tevékenység folyt a völgyben. Áttörő változás a tanösvény 

létrehozásának évében történt 2009-ben, ezt megelőzően azonban több éves előkészítő 

munkát folytattak a természetvédők. Egyesületek, civil szervezetek, helyi lakosok, tanárok 

és diákok együttes munkájával megtisztult a völgy a szeméttől. 2009-ben az érdi 

természetvédők természeti, geológiai és régészeti értékeket bemutató tanösvényt alakítottak 

ki a Fundoklia-völgyben, azzal a céllal, hogy a helyiek, környékbeliek és turisták jobban 

megismerjék a területet. A tanösvény két fő részből áll, egyrészről bemutatja a terület 

különleges értékű vegetációját valamint geológiai sajátosságát, másrészről régészeti 

jelentőségeit mutatják be a fellelt őskori neandervölgyi ember leletein keresztül. 

 

 

 

 



15 
 

4 

A tanösvény egy vonaltúra, a Déva utcánál indul és a Hargitai utcánál fejeződik be. Mindkét 

végénél egy-egy nagy információs tábla található a területről, amely tájékoztatja a turistákat, 

kirándulókat  a völgy természeti kincseiről, nagyobb jelentőségű élőlényeiről és a völgy 

sajátosságairól. Az eligazodást szolgáló a tanösvényről készített térképet szemlélhetjük a 

táblán és még további a városban található természeti és épített értékekről tájékozódhatunk. 

A Fundoklia tanősvény 12 állomásból áll, amelyek különböző témákon keresztül dolgozzák 

fel a terület jellegzetességeit. 

 

4.2. Fundoklia völgy területe 
 

A Fundoklia-völgy sok környéken lakó és természetvédő számára egészen addig ismeretlen 

terület volt a Főváros környékén, amíg érdi természetvédők egy kis csoportja nem kezdett el 

komolyan foglalkozni a terület védelmével. Én is ebben az időszakban figyeltem fel a 

területre. Egy rendkívül értékes területről van szó, amelyre régen nem szántak kellő 

figyelmet és gondoskodást. Fundoklia-völgy értékes növény és állatvilága és a terület 

                                                             
4  https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-15414936568ski 

2. ábra: Fundoklia tanösvény vonaltúrája 

https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-15414936568ski
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történelme a szemétlerakótól a védetté nyilvánításig igazi csemege számomra 

tanárjelöltként. 

Egykoron az Érd-sóskúti-fennsík egy nagy kiterjedésű árvalányhaj gyepet, úgynevezett 

száraz sztyeppet alkotott, a völgy pedig egy bokros tölgyerdőnek adott otthont. A fennsíkba 

egy kivételes mezoklimájú völgy húzódik be, amely 15-35 m mélyen rejt az üde talajú, hűvös 

éghajlatú erdejében egyedi élőhelyet biztosít növényeknek és állatoknak egyaránt. A csigák 

és kagylók héjából összecementálódott szarmata mészkőnek köszönhetően különleges 

élővilág alakulhatott ki ezen a védett területen. Olyan élőlényeket lehet itt felfedezni, amely 

a középhegységi mészkő és dolomit vagy az alföldi meszes homok és lösz átmenete között 

van. A völgy hegyvidéki klímájának köszönhetően olyan hangulat uralkodik a mélységben, 

mintha egy középhegységi erdőben sétálnánk. Aljnövényzetben megjelennek a gyertyános 

tölgyesre jellemző hagymás növények, mint a hóvirág, kisvirágú hunyor vagy a turbánliliom, 

de a hazai erdőkre jellemző jellegzetes odavas keltikét is bőven lehet találni. A kora tavaszi 

vegetációban a tavaszi hérics és a törpe nőszirom uralkodó. Érd természeti kincse kora 

nyáron a legpompásabb. A védett árvalányhaj, nagyezerjófű, selymes boglárka, sárga len, 

selymes boglárka, pusztai meténg különleges egyvelege díszíti a terület száraz gyepét.  

A szarmata mészkőre jellemző, hogy könnyen aprózódik, így folyamatos mozgásban van. 

Ahol ki tud alakulni rajta a talaj (ez leginkább horpadásokban, laposabb térszinteken 

jellemző) egy gyorsan kiszáradó redzina típusú talaj keletkezik, amely hasonló a nehezen 

málló dolomit talajhoz (Kubassek, 2004). 

A Fundoklia völgyben több társulástípust is szemléltethetünk a diákok számára. A 

feltételezések szerint egykoron a terület egy bokros tölgyes erdő lehetett, mára leginkább 

pusztafüves lejtősztepp vegetációját láthatja az arra járó. A terület növénytakaróját és ez által 

a faunáját a kétféle alapkőzet, a szarmata mészkő és a lösz alakította. A lösz által borított 

területek talaja tápanyagban gazdag jóminőségű föld, így az egykori lakók bevonták 

fölművelési terület alá, ezért ma már csak foltokban lehet a lösztakaró maradványait 

megtalálni ( Kubassek, 2004). 
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4.2.1. Fundoklia völgy növényvilága 
 

Telet követően kora tavasszal a Fundoklia völgyaljában az első kibújó növényeket 

szemlélhetjük. A galambvirág és a kisvirágú zöld hunyor szinte észrevétlenül bújik elő a 

bomló avar alól. A völgy az elsőként virágzó mogyoróbokrainak (Corylus avellana) sárga 

porzói önti a virágporát a nagy szélben a piros szinte észrevétlen termős virágok bibéire. A 

porzó barkavirágzatok már ősszel megjelennek a növényen, de csak a tél végének 

beköszöntével kezdenek el a portokok felnyílni. Ősszel a mogyoró makktermése beérik és a 

madarak csemegéjévé válik. A mogyoróbokrok százai uralják a völgyalját, amelyek egy 

korábbi csapadékosabb időszakban települtek be a területre. A húsos som (Cornus mas) 

rügyei a tavasz első napsugarai hatására kipattanak és nemsokkal később már az aranyló 

virágjai is megjelennek a növényen. Ezekből a virágokból lesz ősszel az ízletes C vitaminban 

gazdag som termése, amelyből többek között lekvárt is készítenek. 

Mindeközben a lejtők és platón található füves puszták meleg és szárazság kedvelő 

növényeinek nyomai még sehol se látszódnak. Ahogy kezd felmelegedni a tavaszi 

napsugártól a talaj úgy jelennek meg fokozatosan az első efemer növények majd az évelők. 

A ködvirág (Erophila verna) magformájában átvészelte a száraz nyarat és a hideg telet, 

tavasszal pedig elsőként csírázik a talajban, fehér virágjai pedig beborítják a tájat. 

3. ábra: Indás ínfű 4. ábra: Mogyorós hólyagfa 



18 
 

Csupáncsak rövid ideig tanulmányozható a területen, ugyanis a tőlevélrózsák és a hosszú 

virágtartó szár növesztése után virágba borul, elszórja magjait, majd egy két hónap múlva 

már nyoma sincsen a növénynek. Az első évelők is megjelennek, ahogy egyre jobban 

melegszik a táj. A raktáraikat felélő gyöktörzsesek és hagymások kezdenek virágba 

borulnak, hogy aztán újból feltölthessék télre a raktárukat. A széleskörűen ismert fürtös 

gyöngyike (Muscari neglectum) liláskék fürtjei és a kis tyúktaréj (Gagea pusilla) sárga 

hatszirmú virágjai özönlenek a gyepen. A lappangó sás (Carex humilis) a mészköves 

sziklagyepen valamint a sztyeppréten virágjaival elsőként uralkodik a gyepek felett. A sárga 

hegyi ternye (Alyssum montanum) a mészkősziklákon megjelenő pionír faj hajtásai csupán 

néhány évig élnek. Az elterülő hajtású homoki pimpókkal (Potentilla arenaria) valamint a 

pitypanggal könnyen összetéveszthető osztrák pozdorral (Scorzonera austriaca) együtt 

sárgítják tavasszal a Fundoklia völgy sziklagyepeit. Ahogy egyre jobban emelkedik a 

hőmérséklet úgy jelennek meg az egyre feltűnőbb virágok a területen. A védett tavaszi hérics 

(Adonis vernalis) csakugyan sárga virágjai a melegebb déli lejtőkön özönlenek. 

5. ábra: Hegyi ternye 
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A sárgaságot a liláskékes leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) töri meg, feltűnő virágjaival 

csalogatja a méheket a porzóihoz. A növény az erősen szőrözött hajtásaival védekezik a 

szárazabb, melegebb időjárás ellen. Ha kedvező az időjárás, akkor már a talaj közelében 

elkezdenek kinyílni virágjai, borult időben viszont becsukódnak. Az apró nőszirom (Iris 

pumila) a raktározó gyöktörzséből erőt kapva április elején kezdi el négyféle színű virágját 

megmutatni a nagyközönségnek, és egészen májusig csodálhatja a különlegesn szép védett 

növényt a természetjárók. A még fennmaradt lösztakarón a védett törpemandula (Amygdalus 

nana) rózsaszínes virágjai áprilisban kezdnek nyílni. A területen nagyon apró, alacsony 

termetű cserje növény a vékony talajréteg miatt nem képes megnőni a fajára jellemző 50-

100 cm-re. 

A völgy aljában kora tavasszal a rózsafélék fehér illatos virága csalogatja a méheket 

magukhoz. A kökény (Prunus spinosa) a völgy szegélyén ágtöviseivel védekezik az állatok 

( vagy az emberek ) ellen. A sajmeggy (Cerasus mahaleb) és a vadcseresznye (Cerasus 

avium) szintén virágba borul és nyár közepére már a madarak csipegetik csonthéjas 

terméseit. A Fundoklia völgy különleges mikroklímájának köszönhetően fordulnak elő ezek 

a rózsafélék egymás mellett. A völgy fenéken már megjelennek a gyertyános tölgyesekre 

jellemző kora tavaszi aszpektus hagymás-gumós növényei. A naposabb részeken  tavaszi 

kankalin (Primula veris), az odvas keltike (Corydalis cava), az árnyékosabb, nyirkosabb 

7.ábra: Gubóvirág 6. ábra: Tavaszi hérics 
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helyeken a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis), galambvirágok, bogláros szellőrózsa 

(Anemone ranunculoides) és a kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum) százai jelennek 

meg. 

A nappalok melegedésével a legtöbb fa, cserje és lágyszárú kivirágzott, a táj is kezd 

kizöldülni. Az állatok kezdenek előbújni, megjelennek az első ízeltlábúak, a rovarok a 

levegőben és a talajon egyaránt. A madarak is hallatják már a hangunkat énekükkel felhívják 

magukra a figyelmet, különleges nyugalmat árasztanak az arra túrázóknak. A tavasz második 

felében, májusban a Fundoklia völgy egy igazi pompa. Több érdekességet is szemügyre 

vehet a természetjáró. A tömeges árvalányhajak között felsejlenek a kékeslilás virágjukkal 

a zsályák, megtörve az árvalányhaj hosszú tollas szálkájától krémfehér táj képét. A 

pusztafüves lejtősztyepp uralkodó növénye az árvalányhaj, amelyből jónéhány faj az érdi 

Fundoklián is előfordul, többek között a kisebb termetű délvidéki árvalányhaj (Stipa 

eriocaulis) vagy a csinos árvalányhaj (S. pulcherrima). Ezek védett növények a kunkorgó 

árvalányhaj kivételével. A védett pázsitfüvek között megbújnak  a magyar szegfű (Dianthus 

pontederae) rózsaszín, a kardos peremizs (Inula ensifolia) sárga és a koloncos legyezőfű 

(Filipendula vulgaris) fehér virágjai. Ebben az időszakban a nyílt sziklagyep és a 

pusztafüves sziklasztyepp is virágba borul. A homoki pimpók, pozdorok valamint 

gubóvirágok (Globularia punctata) kiemelkedők közöttük. Csak szemfüleseknek tűnik fel a 

fűcsomók között megbújó pusztai meténg (Vinca herbacea) indáján folyamatosan 

megjelenő kék virágjai szinte észrevétlen a pázsitfű tengerben. Május végén virágzik 

a kakukkfű (Thymus) néhány faja a területen, jellegzetes fűszeres illata elárasztja a 

környéket. Az osztrák zsálya (Salvia austriaca) és a tömegesen előforduló mezei zsálya (S. 

pratensis), ligeti zsálya (S. nemorosa), muskotály zsálya (Salvia sclarea) csakugyan 

jellegzetes aromás illatát lehet érezni a levegőben.  A kakukkfű mellett jellegzetes 

sziklagyepi növényfaj a hegyi gamandor (Teucrium montanum). A kőtörmelékeken 

szétterülő cserjésedő szárán apró, keméy hosszúkás levelek. A levél fonáki részét szőrök 

borítják, amely segít a szárazság idején s túlzott párologtatást mérsékelni. Sárgás fehér 

ajakos virágai fejecskébe tömörülnek, kevésbé feltűnő, de annál kellemesebb illatával 

csalogatja a rovarokat magukhoz. A szintén szárazságtűrő mészkősziklákon előforduló 

naprózsa (Fumana procumbens) törpecserjén a levelek keskenyek, a hajtások végén sárga 

virágokkal. Ezen a területen nem sok boglárka faj található, az egyik a selymes boglárka 

(Ranunculus illyricus) sárga virágja feltűnő, a szára levele pedig szőrözött. Fészekvirágzatú 
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növények is akadnak bőven a Fundoklián, közülük kettő különleges a pirosas 

hangyabogáncs (Jurinea mollis) és a  sugaras zsoltina (Serratula radiata), 

A Fundoklia völgy gyepein rengeteg védett növény virágzik a tavasz második felében. A 

fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius), bíboros kosbor (Orchis purpurea), István király-

szegfűje (Dianthus plumarius ssp. regis-stephani), a borzas vértő (Onosma visianii), a 

magyar repcsény (Erysium odoratum), a pannon borkóró (Thalictrum minus ssp. 

pseudominus), a nagyezerjófű (Dictamnus albus). 

 

Védett növényeken kívül természetesen jelen vannak a közönségesebb növények is a 

galagonya vagy a vadrózsa, amelyeknek a termései jó csemegék a hűvösebb őszi téli 

napokon a madarak számára. Nyár derekán a völgyben olyan virágok jelennek meg, mint  az 

erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum). A völgy mélyén, amikor a 

hagymás-gumós növények már elvirágoztak, megjelennek a feltűnő, magányos virágú 

növények. A turbánliliom (Lilium martagon) a hűvösebb erdőkre jellemző magas, akár 

derékmagasságot is elérheti. Gyönyörű rózsaszínes bíboros fürt virágzata nyár végére 

toktermést hoz. A baracklevelű harangvirág (Campanula persicifolia) is éppen ekkortájt 

virágzik a völgy aljában. Hatalmas virágjuk akár még ősszel is megcsodálhatja a 

természetjáró. Az illatos, de mérgező gyöngyvirág (Convallaria majalis) fehér harang alakú 

virágú, a széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium) szintén állomány alkotó 

növények a környéken. 

Tavasz végére, amikor beköszönt a tikkasztó meleg nyár, a gyepeken megjelennek a 

szárazságtűrő növények. A leveleikben vizet raktározó hatsoros és a borsos varjúháj (Sedum 

8. ábra: Széleslevelű salamonpecsét 
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sexangulare, S. acre), ökörfarkkórók (Verbascum), bogáncsok (Carduus) a hegyi len (Linum 

austriacum), a védett árlevelű len (Linum tenuifolium) és a  sárga len (L. flavum) . 

Nemcsak az erdőkben, de a száraz gyepen is találkozhatunk hagymás növényekkel. A sárga 

hagyma (Allium flavum) vékony leveleivel védekezik a napsugarak ellen.  A gyöktörzzsel 

rendelkező kék szamárkenyér (Echinops ruthenicus) kék gömbszerű virágzattal rendelkezik, 

egészen kora őszig tart a virágzása. 

Késő nyári napokon már csak a füvek szalmasárga kopársága fogad bennünket. A virágzó 

növényeknek már nyoma sincs, magjaikat a növények elszórták, amelyek várnak a 

következő év kedvező időszakaira, hogy aztán kihajtva újra gyönyörködtessék az arra járót. 

Ha vannak növények, amik virágoznak, akkor azok kevésbé feltűnő virágzatú szélbeporzású 

növényekhez tartoznak, ilyen növény például a mezei iringó (Eryngium campestre). 

Ősszel az esős napok beköszöntével újra éled a természet. Ez az újraéledés azonban össze 

nem hasonlítható a májusi pompával, de megfigyelhetünk ekkor is érdekes és különleges 

növényeket. Azok a növények, amelyek a nyár tikkasztó meleg hatására nyugalomba 

vonultak, most az átnedvesedett talajokon újraélednek. A mezei iringó kiszáradt termése 

ördögszekérként viszi a szél, így képes messzire szétszórni a növény a magjait. Az újraéledő 

réten megjelenik a pézsmahagyma (Allium moschatum), a vajszínű ördögszem (Scabiosa 

ochroleuca), a közönséges gyújtoványfűvel (Linaria vulgaris), a magyar gurgolya (Seseli 

leucospermum) és a  vetővirág (Sternbergia colchiciflora).  

 

 

4.2.2. A Fundoklia völgy állatvilága 
 

Gyakori állatfajokon kívül a ritka, különleges mikroklímának köszönhetően értékes, védett 

állatokkal is találkozhat a természetjáró a Fundoklia-völgyben. A puhatestűekhez tartozó 

csigák jó néhány faja megtalálható a Fundoklia völgyaljában, de a gyepen is elélnek a 

szárazság kedvelő fajok. Ilyen melegkedvelőfajok a tonnacsiga (Chondrula tridens) a 

kórócsiga (Helicella obvia) és a zebracsiga (Zebrina detrita). A zebracsiga kifejezetten a 

meszes Fundoklia völgyet kedveli. Túlnyomó többségben a Fundoklia állatvilága az 

ízeltlábúak törzséhez tartozik, rovarok, pókok védett fajaival büszkélkedhet. A vékony 

ikerszelvényesek közül a karcsú vaspondrók (Isobates varicornis) a korhadt fakérgek alatt 

bújnak meg. Kárt nem okoznak, de részesei a szerves anyagok körforgásában, szaprofita 

életmódot folytató élőlények, segítenek az elhalt növényi részek lebontásában. Rovarok 
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közül az egyenesszárnyúak ciripelnek az árvalányhajas gyepek között. A három ismert 

csoportjuk sáskák, tücskök és szöcskék közös tulajdonsága, hogy a harmadik ízeltlábuk 

ugrólábbá módosult, amivel nagy területeket tudnak bejárni. Ciripelésüket egész nyáron 

messziről lehet hallani a tanösvény körül. A szöcskék és sáskák teste oldalirányban lapított, 

míg a tücsöknek hengeres. A szöcskét a sáskától a csáphosszúságában lehet 

megkülönböztetni. A sáska csápja rövid zömök, szöcskéé hosszú vékony. A rovarokkal 

táplálkozó zöld repülőszöcske (Phaneroptera falcata), a zöld lombszöcske (Tettigonia 

viridissima) a szemölcsevő szöcske (Decticus verrucivorus) és a szürke avarszöcske 

(Pholidoptera griseoaptera) fajok rejtőznek a pázsitfűvek alatt. Az 5 cm hosszúságot is elérő 

védett sisakos sáskát (Acrida hungarica) a fején található két megvastagodott nyúlványáról 

lehet felismerni. A piros színű zengő tarlósáska (Glyptobothrus biguttulus), a közönséges 

tarlósáska (Glyptobothrus brunneus), a szőke tarlósáska (Omocestus petraeus) valamint a 

kékszárnyú sáska (Oedipoda coerulescens) vetekszenek a gyep élőhelyéért a szöcskék 

mellett. A harmadik egyenesszárnyú csoporthoz tartoznak az éjszaka aktív életmódot 

folytató mezei tücskök (Gryllus campestris) és fekete tücskök (Melanogryllus desertus). 

Nyáron a petéből kikelő lárvák növényekkel táplálkoznak majd többszöri vedlést követően 

csak a következő év kora nyári időszakában lesznek ivarérett felnőtt egyedek. A hím 

egyedek innentől kezdve a szárnyuk összedörzsölésével belekezdenek az énekükbe, hogy 

elcsábítsák a nőstény egyedeket. Bogarak népes tábora található a Fundokliában. A 

ragadozók közül érdemes megemlíteni a futóbogárféléket, a kék futrinkát (Carabus 

violaceus) és a magyar futrinkát (Carabus hungaricus). A felnőtt egyedeik röpképtelenek, 

de hosszú vékony ízeltlábainak köszönhetően rendkívül gyorsan tud mozogni. Az éjjeli 

életmódot folytató ragadózó egyedek teljes átalakulás során a bábból kora tavasszal kelnek 

ki. A védett magyar virágbogár (Potosia hungarica) a zárt árvalányhajas gyepen virágzó, 

bókoló bogáncs virágait kedveli. Mattzöld szárnyfedője feltűnő, könnyen felismerhető. 

Fényes változata a pompás virágbogár (Potosia aeruginosa), amely csakugyan, mint a 

testvérfaja védett. A mindenevő bogarak közül érdemes megemlíteni a gyakori, szinte 

mindenütt megtalálható kártevő bogarat, a cserebogarat. A cserebogarak közül a tavaszeleji 

csaja (Rhyzotrogus equinoctialis), a kis sárgacserebogár (Amphimallo nassimile) és a 

közönséges cserebogár (Melolontha melolontha ) repül a Fundoklia száraz gyepe felett. A 

kis sárga cserebogár 1,5 -2 centiméteres, sűrűn szőrözött bogár, májusban kezdenek rajzani. 

A valamennyivel nagyobb, 2-3 cm-es a májusi cserebogár. A megtermékenyített petéből 3 

év alatt lesz kifejlett imágó. Mindeközben a fiatalabb lárva alak a talaj humuszával 
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táplálkozik, míg az idősebb a növények gyökereivel. A felnőtt egyed, az imágó a fiatal 

hajtásokat, levelek fogyasztja.  

A ganéjtúró bogarak a cserebogarakkal rokonságban állnak, csak velük ellentétben ezek a 

bogarak kifejezetten hasznosak az emberek számára. Nevüket onnan kapták, hogy a lárva 

rothadó anyagban vagy trágyában fejlődik ki és ezzel az anyaggal táplálkozik. A bogár 

lyukat váj a talajba, amibe trágyát helyez, és ebbe rakja le a petéit. Melegkedvelő, 

árvalányhajas gyepek között bújik meg a fekete pohos gyászbogár (Gnaptor spinimanus) és 

a hatalmas rágójú nagyfejű csajkó (Lethrus apterus). 

 

 

A rovarok osztályának utolsóként kifejlődött rendje a lepkék népes tábora található meg az 

érdi természetvédelmi területen. A 4-6 centiméteres díszes medvelepke (Arctia festiva) éjjel 

aktív védett lepke, első szárnyán a fekete, fehér és a sárga színek dominálnak, míg a második 

szárnyán a piros és a fekete színes uralkodnak. Hernyója erősen szőrözött, lágyszárúakon 

található meg. 

A sárgás pitypangszövő (Lemonia taraxaci) késő nyári, kora őszi időkben gyakori. A védett 

lepke sárga színű egy-egy fekete pöttyel az első szárnyakon. Nevét a tápnövényéről a 

pitypangról kapta. A kevésbé feltűnő, szürkés-sárgásbarna málnaszövő (Macrothylacia rubi) 

kora nyáron repülnek. Hernyója sötét színű. A Fundoklia völgy kökényein él a védett kis 

éjjelipávaszem (Eudia pavonia), melyek a 4 riasztó szemeivel a szárnyaikon könnyen 

felismerhetőek.  Védett lepkefaj a völgyben a ragyogó sárga színű dolomit-kéneslepke 

10. ábra: Magyar virágbogár 9.ábra: Sisakos sáska 
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(Cloias chrysotheme). és barnásfekete mészköves élőhelyet kedvelő tarka szemeslepke 

(Chazara briseis). 

A Fundoklia-völgy hüllők osztályába tartozó gyíkjai kifejezetten a meleg, száraz napos 

területeket kedvelik, így a szarmata mészkő sziklákon gyakran lehet őket látni. Széles körben 

elterjedt a fürge gyík (Lacerta agilis)  teste zömök farka hosszú. Március első melegebb 

napjain kezdenek előbújni a téli álmukból ezek a gyíkok. Pókokra, egyenesszárnyúakra, 

legyekre, lepkékre vadásznak. Szintén elterjedt faj a fali gyík (Podarcis muralis). Karcsú, 

vékony testű hüllő gyorsmozgású, jól mozog a függőleges falakon. A zöld gyík (Lacerta 

viridis) feltűnő élénk világoszöld színéről kapta a nevét, a hím torka nászidőszakban kék. 

Fás, bokros domboldalakat részesíti előnyben.  Kisebb madárfiókákat és rágcsálókat is képes 

levadászni. Az olajbarna színű pannon gyík (Ablepharus kitaibelii) Kitaibel Pál botanikusról 

kapta a latin nevét. Kisebb termetű, gyenge vékony végtagokkal. Pislogásra képtelen a többi 

gyíkfajjal ellentétben, mert szemhéjai összenőttek. Nem ritka, hogy a természetjáró az érdi 

völgyben rézsiklóval (Coronella austriaca) találkozik. Ez a kigyófaj 50-80 cm hosszúságot 

is elérheti, Latin nevét onnan kapta, hogy a fején található sötétebb minta hasonlít a 

Habsburg címerben található kétfejű sashoz. A rézsikló gyíkokkal táplálkozik. 

Különlegessége a fajnak, hogy álelevenszülő, vagyis nem tojásokat rak, hanem, már a 

testében kifejlődnek az utódok. Igen veszélyeztetett állat, mert gyakran összetévesztik az 

emberek a viperával, ezért pusztítják őket. 

A Fundoklia-völgy gyönyörű tarka madara a gyurgyalag (Merops apiaster) vagy másnéven 

a méhészmadár. Májusban érkezik meg a hosszú útjáról és nyár végéig itt portyázik. 

Tollazata színes, hasa és melle kékeszöld, feje pirosasbarna, torka aranysárga. Ragadozó 

madár, kisebb rovarokkal, szitakötővel, lepkékkel és egyenesszárnyúakkal táplálkozik. 

10. ábra: Pannon gyík 11. ábra: Májusi cserebogár 
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Érden a mesterséges löszfalban találhatóak a fészkeik. Sajnos egy időben teljesen eltűntek a 

területről az élőhelyük degradációja miatt.  

Az egyik legismertebb énekesmadár a fülemüle vagy csalogány (Luscinia megarhyncha) a 

Fundoklia egész terültén megtalálható. Vándorló madár, áprilisban érkezik meg a völgybe. 

Színezete nem feltűnő, szürkésbarna. Csak a hím énekel, aki bezengi még éjszaka is a 

területet, képes egyszerre 4 hangot is kiadni a torkán. Az énekesmadár az erdő talajára készíti 

el a fészkét (Kubassek, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5. A TANÖSVÉNYHEZ KÉSZÜLT MUNKALAPOK 

 

A tanösvényhez készült munkalapok elkészültek nyomtatható és digitalizált változatban. A 

nyomtatható változatot egy foglalkoztató füzetként lehet a diákok számára átadni a 

kirándulás során. Ennek a formátumnak sok előnye van, csakugyan, mint a digitális 

változatának. Egyik sem jobb a másiknál, csak egymást helyettesíthető alternatívaként 

fogható fel a pedagógus számára. A papírformátumú munkalap hatékonyabban tudja lekötni 

a diákok figyelmét, nincs vagy kevesebb a zavaró hatás, ami egy okoskészülékben sokszor 

megjelenhet. A diákok figyelme könnyen elkalandozhat az okoseszközön, elfelejthetik 

kikapcsolni az értesítéseket, amelyek megzavarhatják a tanulás folyamatát. Mivel a 

nyomtatott változatokat fizikailag meg lehet fogni, ezért nagyobb értékekkel rendelkeznek, 

de sajnos éppen a kézzelfoghatóság miatt könnyen elveszthetik a tanulók az évek során. 

Ezzel szemben a digitális anyag egy tartós, évek múltán is gond nélkül, egyszerűen 

előhívhatók. Előny a papírlapon található feladatok mellett, hogy a saját kezűleg leírt 

mondatok jobban rögzülnek a fejben, mintha csak a telefon klaviatúráját használva írjuk be 

a megoldásokat. Azonban a digitális tananyag nem foglal helyet, mindenféle eszköz nélkül 

használható a kirándulás során. Környezettudatos gondolkodás mellett nem lehet figyelmen 

kívül hagyni azt az előnyt sem, hogy a digitális tananyaggal nem használunk papírokat, így 

egy környezetbarátabb megoldást nyújtanak. Gyorsan és egyszerűen lehet digitálisan 

terjeszteni a munkalapokat (Fazekas – Kocsis – Balla, 2014). 

Az elkészült akár a nyomtatható, akár a digitális feladatlapok előnyei, hogy a tanulók saját 

ütemükben haladhatnak a feladatok megoldásával. A különböző állomás feladatai nem 

épülnek egymásra, így nem csak időben, de térben is korlátlanul, rugalmasan oldható a 

munkalap. 

A feladatlapok elkészítése során arra törekedtem, hogy a diákok az előzetes ismereteik, és 

az információs tábla szövege alapján meg tudják oldani a feladatokat. Biológiában már jártas 

tizenéves fiataloknak szól, de személyes érdeklődés függvényében bárki használni tudja a 

munkalapokat. A tananyag szövege formális stílusban készült. A feladatok között az adott 

állomáshoz kapcsolódóan rövid, tömör információs anyagrészt olvashatnak a tanulók. Ez az 

ismeretek bővítését és a feladatok előkészítését szolgálják. Mindezeket egy tetszetős jól 

strukturált formában hoztam létre, abból a célból, hogy a megértést könnyítsem, a tanulást 

pedig még élvezetessebbé tegyem.  
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5.1. Feladatok nyomtatható változatban 
 

A tananyag elkészítése során tudatosan terveztem meg az előre megfogalmazott célokhoz 

kapcsolódó feladatokat. Az egyes állomásokhoz tartozó munkalapok úgy épültek fel, hogy 

azok a téma lényegét bemutató bevezetői, képei valamint a feladatokhoz tartozó kérdései 

mozgósítsák az előzetes tudást. A feldolgozás során a tanulók maguk is értékelni tudják a 

tanulásuk eredményességét, a korábban tanultakat egy új kontextusban a Fundoklia-

völgyben tett kiránduláson keresztül tudják alkalmazni. A leginkább önálló munkát igénylő 

feladatok az új ismeretek valódi megértését szolgálják. A tudást ellenőrző kérdések 

motiválják a tanulókat a véleményformálásra, további kérdések megfogalmazását 

generálják, amelyek felkelti a kíváncsiságot a tananyag iránt, így a pedagógus a kirándulás 

vezetése során fenn tudja tartani az érdeklődő és kooperatív legkört.   
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Köszöntelek a Fundoklia-völgy természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató 

tanösvényében. A Fundoklia-völgy helyi jelentőségű természetvédelmi valamint Natura 

2000 terület, így ennek tudatában járd be a környéket.  

Kérlek tarts be néhány alapvető szabályt! 

 Ne szemetelj! 

 Ne tépked, károsítsd a növényeket! 

 Ne gyűjts a területen növényeket, állatokat! 

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

 Ne hagyd el a tanösvény nyomvonalát! 

 Ne hangoskodj! 

 

1.ábra: A Fundoklia-völgy tanösvényének térképvázlata 

 

A tanösvény bejárása: 

Az 1,7 km hosszú tanösvény 12 állomáson keresztül mutatja be a Fundoklia-völgy régészeti, 

geológiai, geomorfologiai értékeit valamint jellemző élővilágát. A tájékozódásban a 
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Tanösvény feliratú irányító fatáblák valamint a T jelzések segítik. A szárazgyepi szakasz és 

az erdei szakasz 

A tanösvény megközelítése: 

Három utcán keresztül lehet megközelíteni a tanösvényt: Dévai utcánál, ahol az első állomás 

található, a Hargitai utca valamint a hegyalja utcánál, ahol a Tanösvény véget ér. Az utcák 

mészkősáncok által vannak lezárva, falépcsőkön keresztül tudjuk megközelíteni a védett 

területet. 
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1. állomás: Bányászat, a terület mesterséges pincerendszerei, a szarmata 

mészkő, mint építőanyag 

 

A tanösvény első állomása egy mesterséges pincerendszert mutat be. Előttetek látható a 

Fundoklia-völgy 60’ évek idején működő kőfejtőjének bejárata. Vizsgáljátok meg a 

helyszínt!  

Keressetek a környéken talajból kibukkanó kőzetet! Vizsgáljátok meg őket közelebbről! 

Milyen alapkőzet építi fel a Fundoklia-völgyet? __________________________ 

Milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez a kőzet? X-eld be a helyes válaszokat! 

 könnyen aprózódik, porlik 

 laposabb térszinteken, horpadásokban alakul ki rajta talaj 

 a rajta képződő talaj, jó nedvszívóképességű 

 nem jellemző rá a mállás 

 színe : sárgás fehér 

 

A völgy környékén található kőzetet bányászták egykoron, mert a rendkívül jó adottságai 

miatt, könnyen megmunkálható, így az építészetben közkedvelt alapanyag. 

Mit gondolsz milyen hatással van a bányászat a környezetre és az ottani élőlényekre? 

_________________________________________________________________________ 

Miért bányászták a mészkövet, hol használták fel a kőzetet? 

_________________________________________________________________________ 

 

A területen található üledékes kőzet a Pannon tengerben élő meszes vázú miocénkori csigák, 

kagylók nyomait őrzik. 

Tudod-e, hogy mikor volt a miocén kor és milyen növények, állatok éltek akkoriban? 

________________________________________________________________________ 
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Az egykori bánya falán él az egyetlen Fundoklia-völgyben eddig ismert páfrányfaja. 

Felismered Melyik ez a páfrány?  

_________________________________________________________________________ 

Nézd meg nagyítóval a levelek fonáki részét! Mit látsz rajta? Mire szolgálnak ezek a 

képletek? 

_________________________________________________________________________ 

Vizsgáld meg a növény részeit!  

Nevezd meg a páfrányfaj vonallal jelölt részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdekesség! 

 

Nézd meg a QR kódon milyen régies elnevezése van a páfránynak.  
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2. állomás: A világhírű, érdi ősembertelep ismertetése 

 

Közép-Európa egyik legjelentősebb régészeti értékeihez tartoznak a Fundoklia-völgyben 

talált leletek. Érden kívül Magyarországon további két jelentős városban bukkantak értékes 

paleolit kori leletekre. Melyek ezek a városok? 

_________________________________________________________________________ 

 

Az érdi lelőhelyen Fundoklia-völgy északi völgyfőjében egy vadásztanyára, gerinces 

ősmaradványokra és csontleltekre, bukkantak a régésze. 

A képek alapján ismerd fel többek között milyen állatok maradványaira bukkantak az 

érdi lelőhelyen a régészek!  
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Igaz vagy hamis a következő állítások az ősemberekről?  

Az ősember csoportokban élt. 

A horda minden tagja részt vett a vadászatban. 

A gyűjtögetés főleg a férfiak munkája volt. 

Az összehangolt, közös munka szorosan összefügg a beszéd kialakulásával 

Az ember az elejtett állat szinte minden részét felhasználta. 

Az ősember ismerte a tűzgyújtás technikáját. 

A legrégebbi leletek Amerikából származnak, ezért nevezik az emberiség bölcsőjének. 

A mai ember nem a neandervölgyi ember leszármazottja. 

 

Az érdi lelőhelyen számtalan eszközt találtak, amelyeket az egykori ősemberek készítettek. 

Melyik őskori eszköz ismerhető fel a képen? 

               

                          szakóca        

                            nyíl 

                            kőbalta                      

                            lándzsa 



 
 

Milyen technikával készítették a képen látható eszközt?  

                 pattintás  

                 csiszolás 

                 kovácsolás 

                 öntés 

 

3. állomás: A tollas szálkaperjés erdős sztyepprét 

Az összetett átmeneti vegetáció típus,, amely az erdőszéli cserjés és a szárazgyepek közötti 

sávban jelenik meg, igen fajgazdag növényekben és állatokban egyaránt. 

 

Nézd meg, milyen virágok vannak a 3. állomás tábláján! 

Melyik virágzik éppen most? 

 Sátoros margitvirág 

 Nagyezerjófű 

 Tollas szálkaperje 

 Sárga len 

 Baracklevelű harangvirág 

 Szarvaskocsord 

 

Kérlek, ügyelj arra, hogy az ösvényről ne térj le! Azért fontos, hogy ezt betartsd, mert sajnos a 

taposás is komoly károkat okozhat az itteni élővilágban. Köszönjük, hogy segítesz óvni a 

természetet! 

 

 

 

 

 



 
 

Töltsd ki a keresztrejtvényt az erdősszteppréttel kapcsolatban! (Horizontal=vízszintes; 

vertical = függőleges) 

 

 

 

 

A 3. állomás erdőssztyepprét löszpusztai vegetációjának domináns fűfaja a tollas szálkaperje 

évelő, egyszkűek osztáylába tartozó növény. A védett sárga len gyönnyörű napsárga virágai 

megtöri a perjefélék monotonítását. 



 
 

Az egyszikű tollas szálkaperje és kétszikű sárga len példáján keresztül hasonlítsd össze az 

egyszikű és a kétszikű növények tulajdonságait! 

 

  

 

Egyszikű  Kétszikű 

 sziklevél  

 gyökérzet  

 szár  

 levél  

 virág  

 

 



 
 

A kékfutrinka a futóbogarak családjába tartozó ragadozó bogárfaj, amely a Fundoklia-

tanösvény védett élőlénye.  

Egészítsd ki a szöveget a bogárfaj jellegzetes tulajdonságaival! 

A kb. _______________ cm nagyságú bogár lábai ______________________, amivel nagyon 

gyorsan tudnak mozogni. A felnőtt egyedei, az imágók nem tudnak _____________, 

Előfordulása _________________. Életmódját tekintve, mint a lárvája, mint az imágó 

______________.  Éjjel ______________, nappal___________________, Egyedfejlődése 

_____________________ , a lárva alakok után bebábozódik és a kifejlett felnőtt egyed 

tavasszal kel ki. 

 

4. állomás: Az árvalányhajas nyílt szarmata mészkő sziklagyep 

A tanösvény negyedik állomása egy pionír társulást mutat be, amely kis talajborítású mészkő 

alapkőzetén jött létre. A társulás jellegét a szarmata mészkő tulajdonságai nagymértékben 

meghatározzák. A talaj itt váztalajnak nevezzük és foltokban az alapkőzet előbukkan a területen. 

A pionír fajok, olyan élőlények, amelyek elsőként telepednek meg egy adott területen. Tipikus 

pionír növény a moha. 

Hogyan tagolódik a mohák teste? Mi a feladata az egyes részeknek? 

 

      A 

      B 

      C 

      D 

      E 

 

 

Miért előnyös a mohák számára, hogy párnákba csoportosulnak? 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rval%C3%A1nyhaj


 
 

 

Melyik, az állomáson található élőlényekre igazak a következő állítások? 

 

__________________________: 

Védett szárazföldi hüllő, végtagjaik rövidek, farkuk hosszú, regenerálódásra képes. Kb. 10-12 

cm hosszú, olajbarna színű, rejtett életmódú élőlény.  

__________________________: 

Élénk sárga színű védett, szárnyas rovar. Hernyója zöldes sárga, oldalán fehér csíkkal, erősen 

szőrözött. Bábozódás után az imágó áprilistól októberig repül. Elsősorban csüdfű és bükköny 

fajokkal táplálkozik. 

_________________________: 

Védett perjeféle, nevét a selymes tapintású hosszú krémfehér „hajáról” kapta a nevét. A „haj” 

a terméshez nőtt hegyes képlet, a szálka megnyúlása és eltollasodása. Viszonylag 

alacsonytermetű, 60 cm magas. 

_________________________: 

Ehető, évelő gyógynövény, vérzéscsillapításra alkalmazható. Szára kopasz, levele, szárnyasan 

összetett, levélkékre tagolódik. Virágzata zöld fejecskébe tömörül. 

________________________: 

Élénk sárga színű magányos virágja van, Öt kicsípett csúcsú kerekebb szirmokból áll. Termése 

aszmag. Kúszó, heverő szára szőnyegszerűen belepi a talajt, 

A nyílt szarmata mészkő sziklagyep a száraz, délies kitettségű lejtőkön többszintü 

növénytársulás szerveződött. Alsó szintjében olyan alacsony termetű lágyszárúak élnek mint a 

szétterülő szárú homoki pimpó vagy a puszai kutyatej.  

Keress a környéken pusztai kutyatejet!  

Hogyan jellemeznéd a levelét? Rajzold le a pusztai kutyatej levelét és jellemezd! 

 



 
 

Tulajdonság Pusztai kutyatej levele 

méret  

osztottság (egyszerű/összetett)  

levélnyél  

levélél  

levélcsúcs  

levélváll  

 

Ha megdörzsölöd a levelét mit tapasztalsz? 

 

5. állomás: A szarmata mészkő sztyepprét 

A nagy kiterjedésű zárt szárazgyep uralkodó faja az árvalány hajak tövvféle sűrű gyepet képző 

védett fajtái ízeltlábúak sokaságának ad otthont, mert kíváló búvóhelyként szolgálnak ezek a 

magas füvek. 

Az ízeltlábúak mely csoportjait ábrázolja rajz? 

Nevezd meg az állatok nyíllal jelölt részeit! 

Írj példát a rajzon ábrázolt élőlény csoportokra! Melyik található a Fundoklia völgyben? 

___________________________________________________________________________ 



 
 

Rovarok közül az egyenesszárnyúak sok faja bújik meg az árvalányhajas gyepek között. A 

három ismert csoportjuk sáskák, tücskök és szöcskék. A három csoport egymáshoz hasonló, az 

emberek gyakran összetévesztik őket egymással.  

Mi a közös tulajdonsága az egyenesszárnyúaknak? 

___________________________________________________________________________ 

Hogyan lehet megkülönböztetni őket? 

___________________________________________________________________________ 

A bogarak és lepkék népes tábora található a Fundoklia völgyben. Ezek közül jó néhány védett. 

Éjjeli védett lepkefaj a díszes medvelepke, nappali életmódú a sárga dolomit kénes lepke. 

Nevezd meg az ábrán a lepke jellegzetes részeit! Milyen különbségek vannak a különböző 

részekben az éjjeli és nappali életmódú lepkék esetében? 

 

Részek megnevezése Különbségek  

 éjjeli lepkék nappali lepkék 

A:   

B:   

C:   

D:   

E:   

 

  



 
 

Hasonlítsd össze a három rovar csoportot! Melyik rovarcsoportra igazak az alábbi 

állítások? 

A: lepkék 

B: bogarak 

C: sáskák 

 

 Teljes átalakulással fejlődnek. 

 Kifejlett rovar és a lárva nem sokban különbözik egymástól. 

 Petékkel szaporodnak. 

 Keringési rendszer nem szállít gázokat. 

 Növényevők is vannak közöttük. 

 Nektárt szívogatnak. 

 Rágó szájszervük van 

 Hangadásra képesek 

 Egy pár hártyás és egy pár fedő szárnyuk van 

 

A rovarok egyedfejlődésének három típusát különböztethetjük meg. Ezeknek a típusoknak 2 

fázisát láthatod az ábrákon. Melyik ez a két típus? Írj mindegyikhez 1-1 példafajt! 

 



 
 

A zárt száraz gyep számtalan lágyszárú található. A lágyszárú növényeket aszerint is 

csoportosíthatjuk, hogy milyen szárral rendelkeznek. 

 Figyeld meg az ábrán látható szártípusokat. Mi az elnevezésük ezeknek? Kösd össze a 

megfelelő képpel az elnevezéseket! 

dudvaszár szalmaszár tőkocsány tőlevélrózsa

 

Milyen szártípusa van a következő Fundoklia-völgy szarmata mészköves 

sztyepprétein található növényeknek? 

magyar szegfű 

szürkés ördögszem 

árvalányhaj 

macskafarkú veronika 

bunkós hagyma 

 

Mi a szár feladata? Igaz vagy hamis a következő állítások? 

Megszabja a növény alakját. 

Több évig élhet a lágyszár. 

Feladata a víz és ionok szállítása a gyökértől a levelekig. 

Fotoszintetizálás. 

 

 

 



 
 

6. állomás: A völgy geológiai viszonyai 

Milyen kőzeteket látsz a felszínre kibukkanva? 

A völgyben három talaj típus jelenik meg. A völgyalji területen a tápanyagban gazdag barna 

erdőtalaj. A löszön jó minőségű, humuszban gazdag csernozjom talaj keletkezik, ezt másnéven 

feketeföldnek nevezik. A mészkő felszínén vékony tápanyagszegény talaj, a redzina vagy 

másnéven váztalaj alakul ki. 

Válaszolj a kérdésekre! 

Mi a talaj? 

___________________________________________________________________________ 

Mi a humusz? 

___________________________________________________________________________ 

 

Karikázd be a megfelelő választ a kérdésekre! 

   

 

csernozjom talaj    Melyik a tápanyagdúsabb? 

 

homoktalaj 

 

humuszban gazdagabb         Melyik a sötétebb színű 

talaj? 

 

humuszban szegényebb 

 

szárazság Melyik a kedvezőtlenebb a 

növény számára? 

 

túl sok csapadék 

 

morzsás   Melyik a jobb minőségű 

talajszerekezet? 

 

aprószemcsés 

 

Alföldeken Hol vastagabb a talajréteg? 

 

Hegységeken 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geol%C3%B3gia


 
 

A talaj keletkezésével kapcsolatban összekeveredtek a mondatok különböző részei. Rakd 

őket a megfelelő helyre! (segítségül: a dőlt betűs részek vannak összekeverve) 

A biológiai mállás során a kőzet minősége nem változik. A felgyorsulásának feltétele a 

nagyobb kőzetek külső erők hatására történő kémiai mállás. Külső erő lehet víz, jég. Minél 

apróbb egy kőzet annál nagyobb lesz a mállása és aprózódása, ami kedvez a kőzettörmelék 

kialakulásának. Itt már a kőzetek minősége megváltozik, felülete eltér az eredetitől. A biológiai 

mállás a talaj keletkezésének összetétele végső fázisa, itt az élőlényeknek van fontos szerepe. 

Az elsőként megjelenő növény bomló anyagából keletkezik a talaj fontos alkotó eleme a 

humusz. 

 

 

7. állomás: A völgyalji üde erdő és az erdőt szegélyező száraz cserjések 
élővilága 

Milyen fákat ismersz fel a völgy mentén? 

___________________________________________________________________________ 

Keress molyhos tölgyet! Hány darabot találtál a völgyben? 

Milyen jellegzetessége van egy molyhos tölgy fajnak? Miről ismered fel? 

___________________________________________________________________________ 

 

Keress olyan fát a völgyben, amelynek … 

a levelének széle csipkés:         ________________________ 

a levéllemeze karéjos:               ________________________ 

a levéllemeze csúcsa hegyes:    ________________________ 

 

Jellemezd a völgyaljban található fákat! 

 A kéreg jellemzői A levél széle A termés 
gyertyán    
mezei juhar    
mogyoró    

 



 
 

 

 

Párosítsd a völgyaljban található fák neveihez a hozzájuk tartozó 
terméseket! Nézd meg a termésket a QR kódon! 

 

 

gyertyán barkavirágzat 

kocsánytalan tölgy 

mogyorós hólyagfa 

egybibés galagonya 

mezei juhar 

mogyoró 

hólyagos toktermés 

alma termés 

makkocska kupacslevéllel 

makk 

ikerlependék 

 

Csoportosítsd a fák virágjait megporzás fajtája szerint! 

Szélbeporzású virágok:  

Rovarbeporzású virágok: 

Mit jelent az a kifejezés, hogy egy növény egylaki? Mely fák egylakiak a felsoroltak közül? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Keresd meg a völgyben a legnagyobb kocsánytalan tölgyet! Mekkora a törzs átmérője? 

___________________________________________________________________________ 

A völgyben, ha figyelmes vagy találkozhatsz egy érdekes ehető gombafajjal. Úgy hívják: 
Júdásfülegomba. A nevét a fülkagylóhoz hasonlítható alakjáról kapta. 

A fa mely részén található a gomba? 

Él még a fa? 

Milyen életmódot folytat? 

Milyen a megjelenése? 



 
 

Termésképzés folyamata 

Hogyan jön létre a termés? Nevezd el az ábra részeit! Jelöld a rajzon a virág azon részét, 
amiből a termés fog kialakulni! 

 

Keress az állomás környékén fagyalt és húsos somot! Figyeld meg ezeknek a növényeknek a 
jellegzetességeit! 

Párosítsd össze a cserjék neveit a megfelelő jellemzőkkel! 

 

apró, fehér virágok 

fekete bogyótermés 

egyszerű, keresztben átellenes levelek  

apró sárga virágok 

piros bogyótermés 

 

fagyal                                             

 

húsos som

 

 

 

Érdekesség!  

Nézd meg a QR kódon, mire használják a húsos som terméseit!  

 

 



[Ide írhat] 
 

Melyik növény a kakukktojás? Karikázd meg és indokolt meg a választásod! 

gyöngyvirág              galambvirág                 bogláros szellőrózsa            kisvirágú hunyor 

 

Hasonlítsd össze a völgyaljban található emlősöket! 

 Vörös róka Mezei nyúl Menyét 
Gerinces állat    
Mindenevő    
Testhőmérséklete 
állandó. 

   

Növényevő.    
Ragadozó,    
Szürkületkor aktív    
Őrlőfogainak 
felszíne tarajos, 

   

 

8. állomás: A sziklafüves lejtősztyepp 

A réteken például a lejtősztyeppen másabb körülmények uralkodnak, mint az erdőben, a 

völgyaljban. Milyen különbségek vannak a környezeti tényezőkben a két terület között? 

Hasonlítsd össze őket és tegyél megfelelő relációs jelet ( < >) az állítások közé? 

Napsütéses órák száma  a lejtősztyeppen.  Napsütéses órák száma a völgyaljban. 

Csapadék évi mennyisége a 

lejtősztyeppen. 

 Csapadék évi mennyisége a völgyaljban. 

Gyepszintre jutó fény mennyisége 

lombfakadás után a völgyaljban. 

 Gyepszintre jutó fénymennyisége nyáron 

a sztyeppréten. 

A levegő páratartalma a lejtősztyepp 

felett. 

 Levegő páratartalma az erdőben. 

A szélmozgás erőssége az erdőben.  Szélmozgás erőssége a sztyeppen. 

 

Melyik állítás igaz a sziklafüves lejtősztyeppről? Jelöld a helyes állításokat! 

 Platókon és délies lejtőkön jellemző, sekély talajon. 

 Tavaszi hérics, lappangó sás jellemző állományalkotók. 

 A talaj könnyen kiszárad. 

 Az uralkodó növények szárazságtűrőek. 
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 A szél szabadon jár. 

 Árnyéktűrő növények is képesek megélni itt, 

 Nagy mértékű párologtatás jellemző a forró nyári napokon. 

 Fák és cserjék alkotják a fő állományukat. 

 Sok a csapadék egész évben. 

 

 

Mi jellemző a pázsitfűvekre? 

Gyökérzetük: 

Levelük: 

Száruk: 

Virágzatuk: 

Megporzás módja: 

 

 

9. állomás: A naprózsás nyílt szarmata mészkő sziklagyep 

Mit jelent az a kifejezés, hogy „efemer fajok”? Jelöld be azokat a tulajdonságokat, amik 
ezekre a növényekre jellemzőek! 

 rövid életű  

 apró termetű 

 hosszú életű 

 szárazságtűrő  

Hogyan védekeznek a szárazságtűrő növények a szárazság ellen? 
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Keress naprózsát a sziklás részeken! Figyeld meg a megjelenését! 

 

A sziklagyepen illatos fűszernövényeket is fellelhetsz, Melyek ezek? 

 

 

10. állomás: A többszintben kipreparálódott kőlépcsőknél: A völgy 
változatos geomorfológiai viszonyai 

A természetföldrajz egyik tudományága a geomorfológia a domborzati formák keletkezésével 
foglalkozik. 

Milyen természet által formált alakzatok figyelhetők meg a Fundoklia-völgyben? 

 

Milyen mesterséges alakzatok vannak a völgyben? 

 

 
11. állomás: A völgyvégi löszpusztagyep és törpe mandulás löszcserjés 

Keresd meg a szókeresőben, mely állatok élnek a Fundoklia-völgyben! 

 
méret 
 

 

 
virágzat 
 

 

 
virág 
 

 

 
szár 
 

 

 
levél 
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geomorfol%C3%B3gia
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Helyezd az állításokat a halmaz ábra megfelelő helyeire! 

 

A: fűrészeslábú szöcske 

B: zebracsiga 

C: pannon gyík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fűrészeslábú szöcske 

zebracsiga 

pannongyík 
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1 Kültakarója börszövet 

2 Vázizma: harántcsíkolt izomszövet  

3 Keringési rendszere nyílt 

4 Elsődleges fogyasztó 

5 Heterotróf élőlény 

6 Vér kering az ereiben 

7 Bőrizomtömlője van 

8 Dúcidegrendszer 

9 Csontszövettel rendelkezik 

 

Mely állítások jellemzőek a füves pusztákra? X-eld be a megfelelő válaszokat! 

 Az évi csapadékmennyiség 500 mm alatti 
 Meleg, napsütéses a terület az én nagy részében 
 Viszonylag kevés csapadék hullik 
 Jellemző növényevő a szarvas 
 Talaja tápanyagszegény 
 Szél szabadon járhat a területen 
 Sok ízeltlábú található a területen 
 Több növényi szint figyelhető meg 

 

Állíts össze táplálékláncokat pusztagyepi élőlényekből! 

 

mezei nyúl, mezei zsálya, pannon gyík, róka, olasz sáska, pocok, kunkorodó árvalányhaj, 
magyar virágbogár, bókoló bogáncs, fűrészeslábú szöcske, bugás macskamenta, vékony 
csenkesz  

 1. tápláléklánc 2. tápláléklánc 3. tápláléklánc 
Termelő    
Elsődleges fogyasztó    
Másodlagos fogyasztó    
Harmadlagos fogyasztó    
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12.  állomás: A völgyvégi gyurgyalagtelep, valamint a környező cserjések, 
sövények és felhagyott gyümölcsös élővilága  

: 

Párosítsd a tansösvényben található madarak képeit a megfelelő nevekhez! 

 

 

 

őszapó 

gyurgyalag 

nagy fakopáncs 

fülemüle 
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Érdekesség! 

 

Hallgasd meg a tanösvényben található madarak hangjait! 

 

Töltsd ki a táblázatot! 

  

 

 

Nézz utána melyik évben volt az év madara a gyurgyalag? 

 

A tanösvény gyakori madara a fülemüle. Válaszolj a kérdésekre a madárral 
kapcsolatban! 

Hány fiókat nevel egyszerre a fülemüle? 

___________________________________________________________________________ 

Hogyan szerzi meg a táplálékát? 

___________________________________________________________________________ 

Mikor énekel a hím fülemüle? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Madár tulajdonságai gyurgyalag őszapó nagy 
fakopáncs 

fülemüle 

Hol költ?     

Mivel táplálkozik?     

Vándorló?     

Védett?     



[Ide írhat] 
 

5.2. Feladatok digitalizált változatban 
 

A digitális eszközök a tanulás szolgálatában állnak, fontosnak tartom, hogy a diákok ne 

jutalomként kapják az IKT eszközökkel készített feladatokat és tananyagokat, hanem egyfajta 

tanulási alternatívaként legyen megszokott a mindennapokban.  A digitalizált tananyagok 

segítenek a tanulási célok megvalósításában, segítségükkel másfajta megközelítésben 

sajátíthatják el a diákok az ismereteket (Tóth-Mózer és Misley, 2019). 

EXeLearning tananyagszerkesztő programmal készített digitális munkalapváltozat 

elkészítésénél fontos szempont volt, hogy egy olyan alkalmazással készüljön el a digitális 

tananyag, amely bárhonnan könnyedén elérhető internetkapcsolat nélkül, mert a tanösvény 

területén könnyen megeshet, hogy nem működik megfelelően a hálózat. Az offline 

elérhetőségen kívül a program előnye, hogy könnyen használható, minimális számítógépes 

ismerettel, egyszerűen és gyorsan el lehet sajátítani a tananyag szerkesztő alapjait. A digitalizált 

feladatok a már előre elkészített munkalapok segítségével egyszerűen beintegrálódásra kerültek 

a felületre, a megfelelő iDevices panel által kínált eszközhöz igazítva. A digitális tananyag 

egyik legnagyobb előnye, hogy folyamatosam megújítható. A feladatok könnyen 

lecserélhetőek, ki lehet egészíteni képekkel, szövegekkel, plusz feladatokkal.  

A tanösvényhez készített digitális tananyag célja, hogy a hozzájuk kapcsolódó feladatok által 

interaktívvá tegyék a kirándulást. A tanulás folyamatát kísérő okoseszközök tudatos , 

célorientált használata mellett a diákok megtanulják konstruktív módon használni az 

okoseszközeiket. A változatos feladatok kreativitásra ösztönöznek, motiváló hatással bírnak a 

későbbi tanulásra nézve is. A feladatok megoldásairól azonnali visszajelzést kapnak a diákok, 

az önálló, aktív tanulást szem előtt tartva. A feladatok automatikus ellenőrzésével minden 

tanuló az egyéni tempójában haladhat a feladatok megoldásában, egyfajta differenciált oktatás 

létrehozva ezzel. A digitális eszközökkel a diákok a feladatokat könnyebben tudják feldolgozni, 

a szükséges kiegészítő információk online lekérdezhetők, ezzel is az egyéni tanulás előtérbe 

kerül. Mérésmetodikai szempontból az objektív értékelést igénylő feladatok reliabilitása 

csökken, ezért csak kifejezetten ilyen típusú feladatok használata kerülendő (Bodzsár, 2005). 
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5.2.1. A digitális tananyag ismertetése 
 

 

Az eXeLearning programmal készített digitális tananyag a bevezető és az összefoglaló 

szakaszai közre zárják a 12 állomáshoz készített feladatsorok. Az első oldalain a tanösvény 

rövid bemutatása és egy tartalomjegyzék található meg. Ez egy rövid áttekintést nyújt a 

tanösvény felépítésről, a diákok itt olvashatják azokat az általános szabályokat, amelyeket a 

kirándulás során be kell tartani.  

Az első állomás az M7 autópályához közeli tanösvény szakaszánál található. A terület egykori 

bányászati munkáiról és mesterséges pincerendszereiről ad felvilágosítást. A terület szarmata 

mészkő alap kőzeten nyugszik, így egykoron ezt a kőzetet bányászták építési célokból. Az első 

állomás előtt a már felhagyott bánya bejárata látható. Rövid, egyszerű kérdések kapcsolódnak 

az állomáshoz, amelyek a tanulásra és feladatok megoldásához szükséges ráhangolódást 

biztosítja. A feladatok túlnyomó többségében zártvégűek, a válasz egy bizonyos meghatározott 

elem lehet, így az ellenőrzés megbízható módon történhet. 

 

 

A második állomás az érdi ősembertelep témáját dolgozza fel. A feladatok változatos formában 

ellenőrzik a diákok tudását a témakörben. Az egyik kiemelt feladat az állomáshoz készítettek 

közül, az ezen a területen felelt állati maradványok, csontok témáját dolgozza fel (13. ábra). A 

diákok különböző állatokról láthatnak képeket és meg kell állapítaniuk, hogy milyen állatot 

látnak a képen. A feladatok megoldása során használhatják okos eszközeiket, az állomásokhoz 

tartozó bemutató tábla információs szövege is segít a feladatok megoldásában.  

12. ábra: Az első állomáshoz készült feladat 
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A munkalapoknál a zártvégű feladatok dominálnak, mert így tud megvalósulni az alkalmazáson 

keresztüli ellenőrzés lehetősége.  A feleletválasztós feladatoknál többféle elem közül kell egy 

vagy több helyes választ megadnia a tanulónak. Ezek a feladatok egyfajta mankóként 

szolgálnak az új ismeretek feldolgozásában, habár a tippeléssel csökken a feladat reliabilitása, 

mert kizárásos alapon is meg tudják a diákok adni a helyes választ a kérdésekhez. A kirándulás 

során előzetes ismereteikre hagyatkozhatnak a diákok ( valamint a információs táblára ), így 

nagyobb sikerélmény érhető el, ezáltal a helyes válaszadás esélye is megnő, ha a jó megoldást 

kell kiválasztani a felsorolt elemek közül. Ezek a feladatok, gyorsan és objektíven ellenőrzik a 

diákok tudását, ami kiválóan alkalmas a tananyag szerkesztő program ellenőrző funkciójának 

optimális működéséhez. Ezeknek a feladatoknak azonban az a hátránya, hogy az önálló 

fogalmazást gátolják. 

 

 

 

13. ábra: A második állomáshoz készült feladat 
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14. ábra: Igaz-hamis feladat a második állomáshoz 

 

A 3-5. és 9. állomások a sztyepprét és a sziklagyep élővilágát dolgozzák fel. Az eXe-Learning 

programmal gyakorlatilag minden feladattípus átkonvertálható digitális formában, csak a 

megfelelő iDevices (Taneszközök) panelból kiválasztott elemet kell használni a kívánt célhoz. 

Ezekben az állomásokban változatos formában található meg szövegkiegészítő, rövid 

kérdésekre választ adó, ábraelemző és feleletválasztós tesztek, amelyek megoldásairól azonnali 

visszacsatolást kaphatnak a diákok. 

15. ábra: Feleletválasztós feladat a második állomáshoz 



[Ide írhat] 
 

A 6. és 10. állomás a völgy geológiai és geomorfológiai viszonyait dolgozza fel, az előbbiben 

a völgyben található talajtípusok elemzésének előtérbe helyezésével, míg az utóbbiban a 

természetesen és mesterségesen formált alakzatait dolgozza fel. A 7. állomás feladatsoraiban a 

völgyaljban található gyertyános tölgyest idéző vegetáció típus feldolgozása történt meg. A 8. 

állomás lejtősztyepp, a 11. állomás a löszpusztagyep valamint törpe mandulás löszcserjés 

vegetációjára helyeződik a hangsúly. Minden feladatsorba belekerültek az adott 

vegetációtípusban felelhető jellegzetes élőlények, növények és állatok egyaránt.  A 12. állomás 

a völgybe látogató madarak témakörét dolgozza fel, különös tekintettel a korábban 

degradálódott gyurgyalag teleppel. 

A tanösvényhez készített feladatok a meglévő tudás kiegészítésére szolgálnak, nem pedig 

osztályzatra történő számonkérés, így itt megengedhetőbb a munkalapoksorán a több zártvégű 

feladat alkalmazása. A feladatokat képek illusztrálják, amelyek segítenek a könnyebb 

megértésben, szemlélteti az adott témát élvezetesebbé teszi a feladatlapok kitöltését.  

A tesztfeladatok elkészítése során készen kapható példatárakból, internetes felületekről 

nyújtottak segítséget. Az okosdoboz.hu oldalon érdekes, sokféle témakört feldolgozó feladatok 

közül válogathat a pedagógus és a diák egyaránt. Készen kapható teszteken kívül túlnyomó 

többségben saját készítésű, kifejezetten a tanösvényhez igazodó kérdések kaptak helyet. 

16. ábra: A 3. állomáshoz készült feladat 
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Az iDiveces Taneszközök panelban található szókitöltős tesztet változatos formában lehet 

felhasználni a tananyag készítése során. A legegyszerűbb változat, amikor a tanulónak egy 

szövegrészlet bizonyos szavait kell beírni a megfelelő helyre (17. ábra). Itt lehetőség van arra, 

hogy a szavakat előre megadjuk, de ezek elhagyhatók a tanulók képességétől függően. A 

digitális tananyag folyamatos szerkeszthető, átalakítható, így mindig az adott célnak 

megfelelően lehet használni.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

17. ábra: Szövegkiegészítős feladat 
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6. ÖSSZEGZÉS 

 

Elsősorban a pedagógusnak van nagy szerepe abban, hogy a környezeti nevelés során olyan 

környezettudatos gondolkodású embert neveljen a diákból, akik a környezetével harmóniában 

él. Míg környezet és természetismeret órák során az elméleti alapokat tanulják meg a diákok a 

környezetükkel kapcsolatban, addig a környezeti nevelés, tantárgytól független, olyan 

szemléletmód és magatartás kialakítása áll a középpontban, amely a fenntartható életet 

szolgálják (Ádám és Boldis, 2013). A fenntarthatóságra nevelés nemcsak az iskolai térre szűkül 

le. Olyan tudást kell átadni a diákoknak, amelyet a mindennapokban az iskolán kívül is 

alkalmazni tudnak és akarnak egyaránt. A diákokat rá kell bírni arra, hogy a fenntarthatóság 

egy olyan élethosszig tartó tanulás eredménye, amelyet a jövő generációjának is át kell adniuk, 

ezzel tudjuk megőrizni az utókor számára a környezetünk jelenlegi állapotát.  

Úgy gondolom a tanösvény összetett lehetőséget nyújt a tanárok számára, amely kibővíti, 

kiegészíti a diákok tudását a természettudományi területen és a mindennapokban. 

Interpretációt, informálást és élményt nyújt egyszerre. Napjainkban felértékelődött 

fenntarthatóság fogalma, a tudatosságra nevelés alapjai jobban rögzülnek a kirándulások során 

saját tapasztalatok útján szerzett élmények által. A tanösvények szakmódszertani 

alkalmazásának nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az oktatásban a biológia tantárgy keretein 

belül. A gyerekeket közelebb vihetjük a természethez, jobban megérthetik azokat a fogalmakat, 

amiket a tanteremben tanulnak. Mindemellett kooperatívan, aktív tanulás révén oldhatják meg 

a tanösvényhez készített feladatokat. A tanösvény képes hatni a diákokra, úgy tudnak ismeretet 

szerezni, hogy közben élményt is kapnak. (Cseri, 2003). 
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gyurgyalag https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Pair_of_Merops_apiaster_feeding.jp
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kék dongó: https://www.izeltlabuak.hu/talalat/60428 

makk termés http://termes.novenyhatarozo.info/tipus/makk 

mezei juhar  http://www.terra.hu/fak/html/acer.campestre.html 

mogyoró https://kapanyel.blog.hu/2012/01/31/terdre_a_mogyoro_elott 

mogyorós hólyagfa https://indafoto.hu/joco_fs/image/19658149-6c6d05da/user 

moha 
részei: http://kfg.hu/~peti/biologia/FEJL_BIOLOGIA/FEJL%20MAPPA%20BIOL%D3GIA/
10.%20%C9VFOLYAM/TANUL%D3I/FEJLESZT%D5%20tanul%F3i%203.pdf 

nagyfakopáncs: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Buntspecht2ib.jpg 

ősi állatok: http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/429.html 

őstulok: https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90stulok 

őszapó: https://pixabay.com/hu/photos/%C5%91szap%C3%B3-cinke-k%C3%A9kcinege-
mad%C3%A1r-bird-4720561/ 

páfrány: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok2010osz/k_bio_
10okt_fl.pdf 

pusztai kutyatej: https://www.orszagalbum.hu/pusztai-kutyatej_p_46832 

sárga len: https://eol.org/pages/5404718 

sisakos sáska: https://termeszetbolond.hu/Magyarorszag-allatvilaga/Izeltlabuak/Sisakos-saska 

szakóca: https://www.wikiwand.com/hu/Szak%C3%B3ca 

tollas szálkaperje www.lizzieharper.co.uk 

tollas szálkaperje: https://en.wikipedia.org/wiki/Brachypodium_pinnatum 
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8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Elsősorban témavezetőmnek, Kriska György Tanár úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy 

segített a szakdolgozati témám kiválasztásában. Szakmódszertani javaslataival és ötleteivel 

megkönnyítette munkámat, amiért hálás vagyok neki. 

Továbbá hálával tartozom a családomnak, akik támogatása nélkül nem tudott volna létrejönni 

a dolgozat. A férjemnek, aki türelemmel és odaadással kísérte a munkámat. Kislányomnak, aki 

elég időt hagyott nekem ahhoz, hogy le tudjam zárni az egyetemi tanulmányaimat. 

Köszönöm Mindenkinek! 
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9. MELLÉKLETEK           
9.1. EREDETISÉGI NYILATKOZAT 
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