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1. BEVEZETÉS 

1.1. Témaválasztás 

Magyarország Nemzeti Botanikus Kertjében rengeteg látogató fordul meg nap mint nap. A 

terület 27 hektáron terül el, és 12 000 fajával és fajtájával a legfajgazdagabb hazánkban. A 

kert kettős védelem alatt áll: természetvédelmi értéke mellett a történelmi kertstílusa 

műemléki védelmet is eredményezett. A kert szépsége és a növényvilág gazdagsága 

megannyi turistát nyűgöz le. Népszerűségéhez hozzájárul, hogy könnyen megközelíthető, a 

kert helyszínéül szolgáló Vácrátót kb. 40 km-re helyezkedik el a fővárostól, lakhelyemtől, 

Balassagyarmattól pedig kb. 55-60 km-re. Már diákként is gyakran látogatója voltam a 

botanikus kertnek, kezdetben iskolai kirándulások során, majd a családommal. A szürke 

hétköznapok után jó egy kicsit a természetben eltölteni az időt és feltöltődni, megismerni a 

természet értékeit, csodáit. Biológiatanárként szeretném a diákjaimat is eljuttatni a Nemzeti 

Botanikus Kertbe, és megmutatni nekik, milyen kincs fekszik nem is olyan messze tőlünk. 

Szakdolgozati témámnak azért választottam a Vácrátóti Botanikus Kertet, mert ez a 

legcsodálatosabb hely, ahol bárki megtalálja a számára kedvező időtöltést, és közben 

feltöltődik, megismeri a növényvilág változatosságát. Szeretném a diákjaimmal is 

megismertetni és megszerettetni ezt a helyet, és aktív tanulás révén új ismeretekhez juttatni 

őket.    

1.2. Célkitűzések 

A szakdolgozatom célja a Nemzeti Botanikus Kertbe tervezett tanösvény útvonalának 

kijelölése és szakmódszertani feldolgozása. A dolgozatom első felében szeretném bemutatni 

a tanösvények, botanikus kertek szerepét, majd ezek fontosságát a biológiaoktatásban a 

környezeti nevelés színterein. A szakdolgozatom második felében a Nemzeti Botanikus 

Kertet mutatom be, majd az általam tervezett útvonalat ismertetem, és végül az útvonalhoz 

tartozó foglalkoztató füzetet. A munkalapok elkészültek digitális változatban is, így helyet 

kapott a dolgozatomban a digitális oktatás szerepe és fontossága, valamint maga a program 

bemutatása is.  
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2. TANÖSVÉNYEK KIALAKULÁSA 

A tanösvények története egészen régre nyúlik vissza. Ha a legelső tanösvényt szeretnénk 

megkeresni és megismerni, vissza kell mennünk az időben egészen 1925-ig, ugyanis ekkor 

alakult az első tanösvény. Ez egy 1,5 km hosszú séta az Egyesült Államokban lévő Palisade 

Interstate Parkban. Kialakulásának célja, hogy a hétvégente ott kiránduló embereknek 

felhívja a figyelmét a természetre, a körülöttük lévő csodás világ felfedezésére és a természet 

megóvására. A tanösvény már ebben az időben úgy alakult meg, hogy az első felében 

ismeretátadó táblákat találtak a látogatók, míg a második felében önállóan ellenőrizhették a 

tudásukat. A legelső tanösvényre az Egyesült Államokban már ilyen mértékű pedagógiai és 

módszertani kidolgozottság volt jellemző. Sajnos az elsődleges magyarországi 

tanösvényekre ez nem mondható el.  

Az első európai tanösvény Zimmer professzor nevéhez fűződik. A németországi Nauen 

település közelében alakította ki 1930-ban, melynek célja a lakosság figyelmének felkeltése 

az erdők, a természet iránt. Minél több emberhez el szerették volna juttatni a természet 

szeretetét, és felhívni a figyelmet a természet megóvására, így Németországban a 70-es 

években sorra alakultak a tanösvények. Kezdetben a tanösvény útvonalán tiltó táblákat 

helyeztek el, és ezzel próbálták felhívni a látogatók figyelmét a helyes magatartásra a 

természetben, majd miután ez nem vezetett sikerhez, az új módszer az információs, 

felvilágosító táblák elhelyezése lett. Ezt követően indult meg az élményösvények térhódítása 

Németországban a 80-as, 90-es évek táján. Itt a hangsúly az aktív ismeretszerzésre 

helyeződött, és bevonták a látogatók különböző érzékszerveit is. Svájcban és Nagy-

Brittaniában csak később jelentek meg tanösvények. Érdekesség, hogy a svájci 

tanösvényekhez rögtön készült pedagógiai-módszertani füzet. 

Magyarországon az első tanösvény 1972-ben alakult meg a Horotna-völgyben a Szalajka-

völgyi Erdei Múzeumhoz kapcsolódóan. Ez előtt Magyarországon védett természeti 

területeken kialakított, ismertető táblákkal ellátott turistautak voltak jellemzőek, ezek 

tekinthetők a tanösvények őseinek. A 90-es években megnövekedett a Nemzeti Parkok és 

ennek köszönhetően a tanösvények kialakulása hazánkban. Az ezredforduló után rohamos 

növekedés volt megfigyelhető a hazai tanösvények terén: míg 1999-ben számuk 65 volt, 

addig 2007-ben már 359 tanösvénnyel rendelkezett Magyarország. (Kollarics, 2015) 
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A tanösvények fogalma nem egységes a külföldi szakirodalomban. Ami viszont közös 

minden tanösvényben, hogy a cél az információátadás: a látogatók aktív tanulás révén 

ismerik meg az adott környezetet, és önállóan fedezhetik fel az adott terület értékeit. 

„A magyar szakirodalom meghatározásait tekintetbe véve a tanösvényekről elmondható, 

hogy olyan terepi bemutatóhelyek, amelyek jelzéssel vannak ellátva, tematikus útvonalon 

helyezkednek el és állomáshelyekkel rendelkeznek. Ezeken az állomásokon táblák és 

esetenként különféle kiadványok segítségével történik az ismeretátadás.” (Kiss, 1999 és 

Kiss, szerk., 2007) 

Céljuk, hogy a látogatók megismerjék az adott hely természeti és kulturális értékeit, az 

értékek megóvásának fontosságát és lehetőségeit. A kihelyezett táblák segítik a kirándulókat 

,és ezen keresztül jutnak információkhoz. Fontos, hogy a táblák a sétaút különböző 

állomásain jelenjenek meg, és részleteiben közöljék a legfontosabb ismeretanyagot, ne pedig 

egyszerre, ömlesztve kerüljön a látogatók elé. A kisebb részletekben megjelenő 

tájékoztatások, az aktív tanulás és önálló felfedezés lehetősége nagyban hozzájárul a tanulás 

hatékonyságához. (Fodor, 2018) 

Magyarországon egyre több tanösvényt létesítenek nemzeti parkok, civil szervezetek és 

erdészetek, ezzel mind színteret biztosítva a természetvédelmi és környezettudatos 

neveléshez. A tanösvények közös vonásai, hogy az állomáshelyeket kijelölt útvonal köti 

össze, és mindig használnak segítő jelrendszert az útvonal mentén. A tanösvények bejárása 

túravezető nélkül történik, így a hangsúly az önálló ismeretszerzésen és felfedezésen van. 

Megkülönböztetünk bemutató és munkáltató tanösvényt. Az utóbbinál feladatok 

megoldásán keresztül lehet megismerni az adott területet. A korábban említett legelső 

tanösvény az Egyesült Államokban már hordozta ezt a kettősséget. Mint már említettem, 

volt egy bemutató és egy munkáltató része is. A magyarországi tanösvények kb. 8 - 11 

állomásból állnak, és az állomások mentén bejárt útvonal hossza kb. 1,5 - 3 km. (Fűzné, 

2016)  
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3. BOTANIKUS KERTEKRŐL ÉS SZEREPÜKRŐL 

Az első botanikus, gyógyfüves kertek Európa orvostudományi egyetemein alakultak ki: 

Firenze (1545), Zürich (1560). A következő évszázadban a kertek növényvilága, 

ismeretanyaga folyamatosan bővült a nagy földrajzi felfedezéseknek és expedícióknak 

köszönhetően, majd Linné korában ezek váltak a növényrendszertan és taxonómia fő 

helyszínéül. A 18 - 19. században a trópusokon is létrejöttek botanikus kertek, főleg 

gazdasági okokból, hiszen a nagyhatalmak alakították ki ezeket a kerteket a 

gyarmatbirodalmakon, és a cél a trópusi haszonnövények nemesítése volt. Mauritiuson  

1735-ben hoztak létre botanikus kertet ilyen céllal. A 19 - 20. századra inkább a polgári 

botanikus kertek voltak jellemzőek, melyeknél már odafigyeltek a kertek igényes 

kialakítására és szépségére is. 

1954-ben fordulóponthoz ért a botanikus kertek élete, kialakult a Botanikus Kertek 

Nemzetközi Szövetsége. Az elkövetkezendő évtizedekben világszerte megfigyelhető 

fajpusztulás megakadályozására 1987-ben megalakult a Botanic Gardens Conservation 

International (BGCI). Ebben leírásra került a botanikus kertek feljegyzése és a megőrzési 

tevékenységek leírása. A 2000-ben megrendezésre kerülő Botanikus Kertek 

Világkongresszusán összefoglalták a botanikus kertek feladatait, figyelembe véve a riói 

Környezetvédelmi Világkonferencián megszületett biodiverzitási egyezményt. (Isépy, 2002) 

A botanikus kertek legfontosabb feladatai: 

 Tudományos élőnövény-gyűjtemények fenntartása, fejlesztése, és a bennük található 

növények adatainak pontos rögzítése (rendszertani besorolás, származás, kor). 

 Biológiai sokféleség megőrzése, bemutatása és megértése. 

 Veszélyeztetett növényfajok fenntartása mesterséges populációban, szaporítása, 

esetleges visszatelepítése a természetes élőhelyére. 

 Tudásközpont, a látogatók ismereteinek bővítése, oktatás, kikapcsolódás, iskolai 

programok szervezése.  (Isépy, 2002) 

Ha a botanikus kertet szeretném definiálni, azt tudnám írni, hogy egy olyan tudományos 

élőnövény-gyűjtemény, amelyet megfelelően dokumentálnak, és melynek célja a megőrzés, 

a tanítás, a kutatás és az ismeretterjesztés. Növénygyűjteményeiben találunk fákat és 

cserjéket is gazdagon, lágyszárú és üvegházi gyűjteményeket egyaránt. Ezzel szemben az 

arborétumokban csak fák és cserjék gyűjteményét találjuk, erre utal a latin eredetű elnevezés 
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is (arbor = fa, élőfa). A legtöbb arborétum kastélykertekből alakult ki. Hazánkban kezdetben 

a szerzetesek által művelt kolostorkertek jelentek meg, melyek jellemző növényei a 

gyümölcsfák, zöldségek és a gyógynövények voltak. Ezek után a kolostorkertekből 

formálódtak ki a várkertek, melyek fényűzést és vidámságot sugároztak. A török megszállás 

ideje alatt néhány új növénnyel is gazdagodott Magyarország ilyen pl. a török mogyoró vagy 

a közönséges vadgesztenye. A XVIII. század végétől folyamatosan alakultak ki a nemesi és 

főúri kertek, majd az első magyar botanikus kertek is. Megemlítendő Benkő József, aki 

Nagyajtán, és Cserey Farkas, aki Krasznán hozott létre gazdag, tudományos szintű 

növénygyűjteményes kertet. (Szakács, és mtsai., 2011) 
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4. TANÖSVÉNYEK, BOTANIKUS KERTEK SZEREPE A 

BIOLÓGIAOKTATÁSBAN 

Manapság a diákok rengeteg időt töltenek az iskolapadban, és utána a számítógép előtt a 

négy fal között. Sajnos a mai világban már nem gyakori jelenség, hogy a tanulók iskola után 

vagy hétvégén a családdal kimennek a természetbe és kirándulnak, feltöltődnek, megismerik 

a környezetükben elhelyezkedő természeti értékeket. Napjainkban egyre kevesebb diák 

szerez pozitív élményt, tapasztalást a természetben, így sok esetben félnek, tartanak kimenni 

és megismerni a természet csodáit. Nekünk, természettudományos tantárgyakat tanító 

pedagógusoknak így még nagyobb szerepünk van abban, hogy a diákokat kimozdítsuk az 

iskolapadból, és így lehetőségük legyen a természetben tanulni a természetről. Sajnos a mai 

oktatásban a tanórán kívüli tevékenységek nem kapnak túl nagy szerepet. A 

szakdolgozatomban pont egy ilyen rendhagyó biológiaórát / -órákat átölelő tanulmányi sétát 

tervezek a Vácrátóti Botanikus Kertben, és hozzá kreatív, játékos munkalapokat. (Fűzné, 

2016) 

A természetismeretek oktatásában nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk az ún. „szabad ég 

iskolákra”, azaz minden tanórán kívüli tevékenységre. Ezek közös jellemzői, hogy az iskola 

épületén kívül zajlanak, és eredményességükhöz sikeres tervezés és a célok pontos 

megjelölése szükséges. Ezáltal a diákokat közelebb tudnánk hozni a természethez, és pozitív 

élményt tudnának szerezni, így hozzájárulva ahhoz, hogy felelős, környezettudatos felnőttek 

váljanak belőlük, akik viszik tovább a természet szeretetét és megóvásának lehetőségeit. 

(Kriska és Karkus, 2015, old.: 88) 

A pedagógusszerep az idők folyamán óriásit változott: kb. 50 - 100 évvel ezelőtt a tanár 

szerepe a birtokában lévő ismeretanyag átadása volt. Miután ugrásszerűen jelentek meg a 

különböző információhordozók, úgy alakult át a pedagógusok feladata is. Manapság a 

hangsúly áthelyeződött a tanulás irányítására, a tanulási környezet biztosítására és a diákok 

különböző képességeinek fejlesztésére, hiszen a konkrét információt már egy kattintással 

meg tudják szerezni a tanulók.  

A pedagógusok feladata, hogy felkészítsék diákjaikat az egész életen át tartó tanulásra. Ez 

csak akkor válhat eredményessé, ha sikerül a tanulók érdeklődését felkelteni és fenntartani. 

Kiemelt célja a pedagógus pályának, hogy különböző tanulói módszereket és változatos 

tevékenységeket alkalmazva a diákok szeressenek iskolába járni és szeressenek tanulni, 
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felfedezni. A Komplex Alapprogram fő célja is hasonló: létrehozni olyan iskolákat, ahol 

szem előtt tartják a tanulók egyediségét, nagy hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztésre, 

motiválásra, és a tanulást élményszerűvé szeretnék tenni. Ezek az úgynevezett „élmény 

sulik” előtérbe helyezik a kooperatív tanulási és tanítási módszereket, beleértve a tantermen 

kívüli tevékenységeket is, és egyre több iskolában jelennek meg ezek a kezdeményezések.  

A tantermen kívüli oktatás célja, hogy a diákok tapasztalatszerzés útján jussanak különböző 

ismeretek birtokába. Előnyei, hogy játékos, kreatív feladatokat alkalmazva felkelthetjük a 

diákok érdeklődését és motivációját. A tanulók megismerhetik a természet értékeit, és 

megtanulhatják, hogyan kell környezettudatos állampolgárként viselkedni, és milyen 

lehetőségeik vannak megóvni a környezeti értékeket. További előnye a tantermen kívüli 

tevékenységeknek, hogy nagyon könnyen találunk tantárgyi kapcsolatokat, így egyszerre 

több szálon bővíthetjük a diákjaink ismereteit. Gondoljunk csak egy iskola melletti sétára a 

közeli parkban; ott a diák megismerkedhet a park élővilágával, de rögtön össze is 

kapcsolhatjuk a földrajzzal: milyen a terület éghajlata, csapadékviszonya, talaja vagy éppen 

a történelemmel: mikor és esetleg milyen eseményt élhettek át az itt álló idős fák. 

További tanórán kívüli tevékenység például a terepi foglalkozás tanösvényeken, nemzeti 

parkokban, városi környezetben. Ide tartoznak az arborétumok, botanikus kertek, 

vadasparkok, állatkertek és múzeumok. Végül pedig a többnapos erdei iskolák is ide 

sorolhatók. Az erdei iskolák őse a szabadlevegős iskola volt 1908 - 1909 táján, amely 

lényege, hogy abban az időben a levegőszennyezés miatt a légzőszervrendszeri 

megbetegedésben szenvedő diákokat a szanatóriumok udvarán tanították a tanítók. 

A terepi foglalkozások lebonyolítása három fő szakaszra bontható. Az első az előkészítő 

szakasz. Itt a feladat a diákokat ráhangolni az adott terepi munkára. Már előzetesen 

kutatómunkát adhatunk ki a tanulóknak az adott területről, például keressék meg az adott 

tanösvény, botanikus kert honlapját, és válaszoljanak különböző kérdésekre, keressenek 

érdekességeket a helyszínről. Ez a bevezető szakasz elvégezhető párban vagy csoportban, és 

nagyon fontos, hogy szánjunk rá időt, mert a diákok már ismerkednek az adott területtel, így 

közelebb kerülnek hozzá. Miután elkészültek a projektek, plakátok, a tanulók bemutatják 

egymásnak, hogy mindenki megismerje a többi csoport, pár kutatását, így amikor sor kerül 

az adott kirándulásra, sétára, már minden diáknak lesz előzetes ismerete a helyről, az 

élővilágról, esetleg a kialakulásról. 

 



13 

 

A második szakasz maga a terepi munka. Itt érdemes tanárként munkalapokat készíteni, ami 

vezeti a diákokat, és hozzájárul az aktív tanulás sikerességéhez. A pedagógusnak szükséges 

előre informálódni, és már korábban ellátogatni az adott helyszínre, megismerni az 

útvonalat, a kihelyezett táblákat, és ezek tudatában összeállítani egy foglalkoztató füzetet. 

Ügyelni kell arra is, hogy ne legyen túl hosszú ez a feladatsor, és kreatív, játékos feladatokat 

találjunk ki, ezzel növelve a diákok motivációját és érdeklődését. A terepi munkát 

végezhetik a diákok egyénileg, párban vagy csoportban; ez függ az osztály / csoport 

összetételétől.  

Az utolsó fő része a terepi gyakorlatnak az a terepen elvégzett munka értékelése, elemzése. 

Erre nagy hangsúlyt kell fektetni, ne hagyjuk ki ezt a szakaszát a terepi munkának. Fontos, 

hogy a diákok visszajelzést kapjanak a munkájukról, közösen megbeszéljük a látottakat, 

levonjuk a következtetéseket, és összefüggéseket találjunk az új ismeretek és a már korábban 

megtanult tananyagok között. (Fűzné, 2016) 
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5. KÖRNYEZETI NEVELÉS 

5.1. Mérföldkövek a környezeti nevelésben 

A XXI. század környezeti válságának oka, hogy az emberiség életvitele folyamán feléli a 

környezet tartalékait, és mindeközben szennyezi is a környezetét. A fejlett társadalmakban 

már jóval korábban megfogalmazódott a környezeti nevelés. Ennek oka a nagymértékű 

városiasodás, a hatalmas mennyiségű keletkezett hulladék, és az ipar gyors fejlődése. A 

globális problémák feljegyzése az 1968-as évtől kezdődött meg; ekkor alakult a Római Klub, 

melynek feladata a problémák meghatározása és széles körben történő közzététele volt. Az 

első nemzetközi rendezvény, amely a környezeti neveléssel foglalkozott, Belgrádban került 

megrendezésre 1975-ben, és a „Környezeti Nevelési Műhely” nevet viselte. 

A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés / fenntartható fejlődés szorosan 

összefüggő fogalmak. A fenntarthatóság alatt minden olyan törekvést értünk, amely az 

emberi tevékenység által létrehozott negatív következményeket próbálja csökkenteni. A 

fenntartható fejlődés három dimenziója a környezet, a gazdaság és a társadalom, ezek 

szorosan összefüggnek egymással.A fogalom legelőször a „Közös Jövőnk” című jelentésben 

olvasható, melyet a Környezet és Fejlődés Világbizottság készített. Már korábban is 

megjelent a környezeti nevelés fogalma és iskolai színtere különböző konferenciákon. 

(Csenger, 2015) 

Az 1970-es években több nevelési konferencia is megrendezésre került, például 1972-ben 

Stockholmban és 1977-ben Tbilisziben. A környezeti nevelés jelentősége már ezeken a 

konferenciákon megfogalmazódott, és azt is kiemelték, hogy a környezeti  nevelésben nagy 

szerepet töltenek / tölthetnek be az iskolák. Ezek után a nagy fordulópont 1992 volt, amikor 

is a riói konferencián szakemberek kimondták, hogy a Föld szennyezésének és ilyen szintű 

kihasználásának véget kell vetni. A mai társadalom olyan mértékben elégítse ki igényeit, 

hogy az ne befolyásolja, veszélyeztesse a jövő generáció életfeltételeit. Ezen a konferencián 

megfogalmazódott új feladatként a fenntartható fejlődés is. Ezt követően az 1995-ös 

Nemzeti Alaptantervbe is bekerült a környezeti nevelés: pedagógusok próbálják meg 

kialakítani a diákokban a környezettel kapcsolatos értékrendet, attitűdöt, a környezet 

megóvása iránti elhivatottságot, és az iskolából kilépő társadalom egész életében hordozza 

ezt a környezettudatosságot. 1998-ban leírásra került a Környezeti Nevelési Stratégia, 
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melynek elemei beépültek az oktatási rendszerbe. Néhány iskolában a környezetvédelem, 

környezettan külön tantárgyként jelenik meg. Ez a kérdés többször is felvetődött már, hogy 

külön tárgyként vagy a többi tantárgyba integrálva jelenjen meg a környezeti nevelés és 

kérdésköre. Az utóbbi jellemző az iskolák nagy többségében: az aktuális tantervek a 

környezeti nevelés feladatait szinte mindegyik tantárgyban megjelenítik, legnagyobb 

arányban a biológia tantárgy hordozza. (Kriska és Karkus, 2015) 

Magyarországon a 20. század első felében a cserkészmozgalmak hódítottak. Itt az volt a fő 

cél, hogy felhívják a diákok figyelmét a természet szeretetére, megóvására. A Madarak és 

fák napját először 1906. április 27-én ünnepelték Hermann Ottó javaslatára. Ebben az időben 

az erdei iskolák elődei voltak jellemzőek Magyarországon az iskolaszanatóriumok, zöld 

osztályok, nyári táborok. A környezetvédelem a hazai biológia tantárgy tantervébe csak az 

1970-es években került bele, emellett néhány szakkör tantervében is szerepelt a környezet 

megóvása. Az első környezeti nevelési témájú szakkönyvekkel, tankönyvekkel csak a 80-as 

évek társadalma találkozhatott, és ekkor figyeltek fel arra, hogy szükséges a pedagógusok 

ismeretit is szélesíteni a témában. Ezt a feladatot ellátva alakult a Környezetvédelmi Nyári 

Egyetem Sopronban. A 80-as évek végén jelent meg Magyarországon a posztgraduális 

környezetvédelmi tanártovábbképzés. A környezettan szakos tanárképzés pedig 1992-ben 

indult meg, az ELTE Természettudományi Karán pedig 1997-től folyik. (Chikán, és mtsai., 

2015) 

Magyarországon a környezeti nevelés elméleti alapjait a Nemzeti Alaptantervben 

olvashatjuk, ahol megismerkedhetünk az iskola és az egyes pedagógusok feladatával ebben 

a témában. Az 1995 és 2007 között íródott Nemzeti Alaptantervek megoldást várnak a 

pedagógusoktól a fennálló globális problémákra, míg ez 2012-re megváltozott, és a cél a 

globális problémák iránti érzékenység kialakítása a diákokban. A dokumentumokban 

kiemelt fejlesztési területként jelenik meg a környezeti nevelés, és interdiszciplináris 

problémáról beszélhetünk, azaz több tudományterületet átívelő feladat. Elmondható tehát, 

hogy a környezeti nevelés nem egy - egy pedagógus feladata, hanem a pedagógustársadalom 

egészére kiterjedő feladat lenne. (Csenger, 2015) 

Az iskolában már alsó tagozatban találkoznak a diákok természettudományos ismeretekkel; 

őnálló tantárgyként először 3-4. osztályban jelenik meg környezetismeret néven. Itt a cél, 

hogy a diákok ismerkedjenek az őket körülvevő világgal, a természettel, és nagy hangsúlyt 

fektetnek a felfedeztetésre, kísérletekre és a kreativitásra. A diákok ebben a korban még 

nagyon érdeklődnek az új ismeretek iránt. A felső tagozat elején még komplexen kerül elő a 
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természettudomány, majd 7. osztályban válik önállóvá biológia tantárgyként. 

Gimnáziumban 9 - 10. osztályban tanulnak a diákok alapóraszámban biológiát. Elérendő 

célként kerül elő, hogy a természettudományos ismeretek tanítása mellett a diákokban 

kialakítsuk a felelős állampolgár attitűdöt, aki ismeri a globális problémákat kiváltó okokat, 

és önálló személyként, de a társadalom szintjén is törekszik a helyes, környezettudatos életre. 

Az iskolai tananyag megtanítása, átadása mellett a pedagógusok igyekeznek a diákok 

személyiségének fejlesztésére is, hogy elhivatottak legyenek a környezet megóvása iránt, és 

ezt a szemléletet osszák meg a családjukkal, barátaikkal. (NAT 2020) 

Az iskolák és a pedagógusok törekednek szem előtt tartani a Nemzeti Alaptantervben 

írottakat, de ezek mellett 2003-tól minden iskolának el kell készítenie egy környezeti és 

egészségnevelési programot a pedagógiai programon belül; ezt a közoktatásról szóló törvény 

írja elő. Az ezekben a programokban olvasható célok mind nagyon becsülendők, a kérdés 

csak az, hogy vajon tényleg megvalósulnak-e az iskolákban. Sajnos az intézményvezetők és 

a pedagógusok nincsenek felkészítve ilyen programok elkészítésére, így sok esetben 

megíródnak, de nem valósulnak meg. (Csenger, 2015) 

5.2. A környezeti nevelés fogalma és módszerei 

A környezeti nevelés fogalmára még a mai napig nem született egységes meghatározás. 

Tudósok és szakemberek hosszú ideje próbálkoznak leírni, de egy többszörösen összetett 

fogalomról beszélhetünk, melynek összetevői évről - évre változnak. Nézzük meg, mit is 

jelent maga a kifejezés, hogy környezeti nevelés. A környezeti szó arra utal, hogy nemcsak 

a természettel, hanem a környezettel is foglalkozunk, melyet az ember alakított ki. A nevelés 

szó pedig nem csupán az ismeretek átadására utal, hanem a diákok személyiségének 

formálására is: a nevelés valójában magában foglalja az oktatást is. Az angol „environment 

education” kifejezésből származik a magyarban használatos környezeti nevelés fogalom. A 

környezeti nevelés tartalmazza a nevelést a környezetről, nevelést a környezetben és nevelést 

a környezetért, ez a három komponens szorosan összefügg egymással. Az első a globális 

környezeti problémákról szóló ismeretek átadását jelenti, míg a nevelés a környezetben arra 

utal, hogy a környezet a tanulás eszköze, a diákok maguk fedezzék fel a környezetüket, a 

problémákat. A harmadik komponens pedig a nevelés a környezetért, melynek célja, hogy a 

tanulókban kialakuljon az egyéni felelősség érzése, a gondoskodó magatartás, és érezzék a 

globális problémák súlyát. A leghatékonyabb módszer, ha a diákok önálló élményszerzéssel 
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jutnak új ismeretekhez, és a környezetben tanulhatnak a környezetről. (Chikán, és mtsai., 

2015) 

Ha mégis meg szeretném határozni a környezeti nevelés fogalmát, akkor az 1977-ben 

Tbilisziben zajló környezeti nevelési konferencia dokumentumában leírtak felelnek meg ma 

is a környezeti nevelés definíciójának: „A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan 

világnemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, 

valamint annak problémáival. Ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és 

elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi 

problémák megoldásain és az újabbak megelőzésén.” (Kriska és Karkus, 2015, old.: 90)  

A környezeti nevelés célja a diákok pozitív tapasztalatszerzése a természetben, ezzel 

hozzájárulva a környezet fenntarthatóságát biztosító magatartás kialakításához. Ezen kívül 

fontos a gazdasági, társadalmi és ökológiai jelenségek összefüggésének felfedeztetése a 

diákokkal. A cél, hogy a pedagógusok tanítsanak / neveljenek egy olyan társadalmat az 

iskolákban, akik harmonikusan élnek együtt környezetükkel, a normákat, szabályokat 

ismerik és betartják, és a társadalom felelősségteljes állampolgárai.  

Feladatrendszere magába foglalja a környezettani ismeretanyagot, az ökológiai rendszerek 

és ezek közötti összefüggések ismeretét. Emellett fontos, hogy a diákoknak ne csak az 

elméleti tudásuk legyen szerteágazó, hanem a gyakorlatban is cselekedjenek 

környezettudatosan, például gyűjtsenek szelektíven hulladékot, ne szemeteljenek. A 

környezeti nevelés során az is teljesítendő feladat, hogy a tanulókban kialakuljon az érzelmi 

kötődés a természet iránt, a természetre mint megóvandó értékre tekintsenek; ennek már 

kisiskolás korban el kell kezdődnie. Nem elhanyagolandó a rendszerszemlélet sem, azaz a 

diákok ismerjék fel az összefüggéseket, a kapcsolatot a természet és az emberi társadalom 

tevékenysége között. 

A környezeti nevelés sikere nagyban függ a megválasztott módszertől; gátló tényező például 

a példamutatás hiánya. Beépíthető a tanórán belüli és tanórán kívüli tevékenységekbe is. A 

tanórán belül lehetőségünk van tematikus feldolgozásra, ekkor a tananyagtól elválasztva 

jelenik meg a környezeti nevelés kérdésköre, és sok esetben ez időben is elkülönül az ehhez 

kapcsolódó tananyagtól. Formái lehetnek témanapok, témahetek, projektek. Ezeket a diákok 

nagyon élvezik, hisz eltér a megszokott hétköznapoktól, és kicsit kötetlenebb is. Hátránya 

az lehet, hogy a tanuló nem tudja konkrét háttérismerethez kötni, mert a témához kapcsolódó 

tananyagot már jóval korábban tanulták vagy esetleg még nem tanulták. A másik szervezési 
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formája, hogy ha tantárgyi ismerethez kötjük a környezeti problémákat, fenntarthatóság 

kérdéskörét. Ebben az esetben a diák számára könnyebben érthető és feldolgozható lesz, a 

hátránya, hogy a tanuló szemében egyszerű tananyaggá válik, és hamar elfelejtődik. A 

legjobb megoldás, ha mindkettőt vegyesen alkalmazzuk, így egyszerre teljesülnek a 

módszerek előnyei. A tanórán kívüli tevékenységek között lehetőségünk van a diákokat 

elvinni múzeumokba, ahol eredeti tárgyakat és kulturális örökségeket láthatnak, ezzel 

alakítva bennük az értékek jelentőségét, és könnyen összekapcsolhatók a tantárgyak egy-egy 

múzeumi látogatás során. Ha a diákokkal meg szeretnénk ismertetni a védett és fokozottan 

védett állatokat, az állatvilág sokszínűségét, akkor lehetőségünk van állatkertek 

meglátogatására. Egy tanulmányi séta során pedig a tanulók az élőlényeket a természetes 

előhelyén vizsgálhatják meg. (Kriska és Karkus, 2015)  

A legtöbb iskolában sajnos nem fordítanak megfelelő időt a tanórán kívüli tevékenységekre, 

a pedagógusok oldaláról ezek a programok nagyon sok és alapos felkészülést igényelnek. A 

tankönyvek mellé íródott interaktív tananyagok sok szempontból nagyon jól alkalmazhatók, 

de sajnos a diákoknak és a tanároknak is teret adnak arra, hogy ne mozduljanak ki a 

tanteremből, és ne nézzék meg a valóságot a tanultakról. A környezeti nevelés 

térhódításához szükséges a pedagógiai kultúra megújulása. A legtöbb környezettudatos 

tevékenység az ökoiskolákban figyelhető meg. A cím eléréséhez az iskoláknak egy 

pályázatot kell benyújtaniuk és megfelelni egy kritériumrendszernek. Az iskola 

környezetében is végezhetünk néhány tevékenységet a diákokkal, melyek hozzájárulnak a 

környezettudatos szemlélet formálásához. Ilyen például, hogy ültessünk virágokat az 

iskolában, helyezzünk ki madáretetőket, ezek gondozása a diákok feladata legyen. Az 

oktatási intézményben és az osztálytermekben is gyűjtsük szelektíven a hulladékot. Az 

iskola udvarán alakítsunk ki iskolakertet, ha lehetséges, melyet a diákokkal együtt 

művelünk, így a saját két kezük által megművelt földből kibújó növényeket vizsgálhatják, 

és felelőssé válnak a kis kert iránt, megtanulják értékelni a belefektetett időt és munkát. 

(Csenger, 2015) 

Összességében elmondható, hogy a környezeti nevelés és fenntartható fejlődés fogalmak 

nagyon összetettek. A pedagógusoknak számos lehetőségük van az iskolán belül és kívül is 

a környezeti nevelés módszereinek alkalmazására. A szakdolgozatomban is egy tanórán 

kívüli tevékenységet dolgozok fel. Pedagógusjelöltként fontos küldetésemnek tartom, hogy 

a diákjaimmal megszerettessem a természetet, és felelős, környezettudatos felnőttekké 

váljanak. 
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6. A DIGITÁLIS TANANYAGOK SZEREPE AZ OKTATÁSBAN 

A mai felgyorsult világban elég csupán egy kattintás, és elénk tárul az információk sokasága 

bármely tudományterületet tekintve. A tudásszerzéshez ma már nemcsak könyvek és 

jegyzetek állnak a rendelkezésünkre, hanem az internet végtelen ismeretanyaga is. Az 

iskolákban sok esetben a tanulók csak passzív befogadói az információknak a tanári 

magyarázattal, előadással tarkított tanítási módszernél. A mai pedagógustársadalomnak már 

lehetősége van arra, hogy átadja a főszerepet a diákoknak, és ők helyeződjenek a 

középpontba a tudásszerzés terén. Ebben az esetben természetesen nem szorul háttérbe a 

tanári szerep, csak átalakul. A tanárok új feladata a tanulási környezet biztosítása, a tanulók 

támogatása, és megtanítani a diákokat az internetes források hatékony és kritikus 

használatára.  

Az elmúlt időszakban többször visszatérő koronavírus-járvány gyökeresen átalakította az 

emberiség mindennapjait és az oktatást is. A tanároknak, oktatóknak elég gyorsan át kellett 

állniuk a digitális oktatásra, így azoknak a pedagógusoknak, akik eddig elzárkóztak az online 

világtól, fel kellett fedezniük és alkalmazniuk kellett a mindennapokban. Ebben az 

időszakban a diákok otthoni, önálló tanulása helyeződött előtérbe. Sok esetben tapasztalom, 

hogy a járványhelyzet okozta átalakuláskor tanult új technikákat, módszereket, programokat 

tovább használják az iskolákban attól függetlenül, hogy újra jelenléti az oktatás. A mai 

világban csak úgy hozhatjuk közel a diákokat a tanított tantárgyunkhoz, ha mi magunk 

közelebb kerülünk a világhoz, melyben élnek, vagyis ha a virtuális világot jelenítjük meg az 

óráinkon. A tanár részéről ez hatalmas munka és előkészület, de megéri minden fáradság, ha 

a tanulók motiváltságát és aktivitását láthatjuk cserébe. A pedagógus és a diák oldaláról is 

új kompetenciák ismeretét, használatát igényli a digitális tananyagok alkalmazása az 

iskolában. (Tóth-Mózer és Misley, 2019) 

A legújabb, 2020-as Nemzeti Alaptanterv kulcskompetenciái között olvashatjuk a digitális 

kompetenciát, amely magában foglalja az információk megkeresését, kigyűjtését, 

feldolgozását és kritikus felhasználását. Fejlesztése minden pedagógus feladata tantárgytól 

függetlenül. Ezen kívül a tanárok feladata átadni az alapvető ismereteket az információs és 

kommunikációs technológiákról (később: IKT) és megtanítani a diákokat, hogy kritikusan 

kezeljék az interneten található ismeretanyagokat. A diákok aktív résztvevői lesznek a 

tanórának IKT technológiákat alkalmazva, ezzel a tanulás sokkal hatékonyabbá válik, és 

tovább megmarad az ismeret a diákok fejében. Az új technikai vívmányok önmagukban nem 
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jelentik az oktatás átalakulását, ehhez szükséges új módszerek alkalmazása is, például egyéni 

vagy csoportos kutatómunka, amely a tanulói aktivitást igényli. (Kriska és Karkus, 2015) 

A 21. század tanárának egyik legfontosabb feladata a folyamatos szakmai fejlődés; ehhez 

nagyban hozzájárul az internet világa, melynek segítségével a tanár bővítheti saját tudását, 

és új módszertani ötleteket is megismerhet, megtanulhat. Egy új módszer a kutatásalapú 

tanulás, amely kérdésekkel, problémákkal vezetett,  és nagyban igényli a diákok aktivitását. 

A tanulók kísérleteznek, modelleznek, kutatnak, természetesen felhasználva ehhez a digitális 

világ adta lehetőségeket, és itt a diákok maguk felelnek a saját tanulásukért. A tanár feladata 

a munka megszervezése és támogatása, a tanulási környezet biztosítása. A digitális 

tananyagok hatékonyságához szükséges azokat konkrét tanulási célokhoz és eredményekhez 

kapcsolni, ezen kívül az is fontos, hogy rendelkezésre álljon a szükséges technológia és a 

diákok tudják azt alkalmazni.  

Az interneten elérhető források képesek egyszerre több érzékszervre hatni: grafikusak, 

hangjuk van, animáltak, de az is lehetséges, hogy kiterjesztett vagy virtuális valóság alapúak. 

Ezt ismervén jogosan vetik fel a diákok, hogy „könyvből tanulni unalmas”. A tanórákon 

használható digitális programok, alkalmazások száma végtelen, de a tanár saját maga is 

készíthet digitalizált tananyagot. Lehetőségünk van online kvízek alkalmazására, ilyen 

például a Kahoot és a Socrative, ezen kívül online szófelhő és gondolattérkép készítő 

programokat is használhatunk. Már a hosszú tanítási gyakorlatom során is igyekeztem 

innovatívan kihasználni a rendelkezésemre álló digitalizált lehetőségeket, módszereket. 

Elmondhatom, hogy egy Kahoot teszt vagy egy digitalizált feladatlap hatalmas örömöt vált 

ki a diákokból, és ennek köszönhetően a tanulás sokkal hatékonyabb lesz. Tanárként ha 

lehetőséget adunk arra, hogy a tanulók a saját érdeklődésüknek megfelelő tananyagot 

dolgozzák fel, akkor ezzel akár a lemorzsolódást is tudjuk csökkenteni. A multimédiás 

tanulás kedvező hatásait kutatások is bizonyítják, a diákok kreativitása és csoportmunkára 

való alkalmassága az átlagos szintet meghaladja. (Tóth-Mózer és Misley, 2019) 
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6.1. Az eXeLearning program bemutatása 

Az eXeLearning egy HTML formátumú interaktív tananyagfejlesztő program, melynek 

eredménye egy offline weblap. A program előnye, hogy a kész dokumentum 

internetkapcsolat nélkül is használható. A program elsajátítása nem igényli a HTML nyelv 

ismeretét és bonyolult web fejlesztői alkalmazások használatát. A pedagógusoknak ez egy 

könnyen használható eszközt nyújt, mellyel színvonalas elektronikus tananyagokat tudnak 

készíteni diákjaik részére.  

A program célja, hogy könnyen használható eszközt biztosítson a pedagógusoknak, mellyel 

professzionális weboldalakat hozhatnak létre, amelyek jól alkalmazhatók az oktatásban. Az 

eXe funkciója lehetővé teszi, hogy a tartalmat úgy lássuk, mintha már online közzétettük 

volna. A program telepítése egyszerű, és megnyitva először a menüsor tárul a szemünk elé. 

Az eXe menüsorában látható „Eszközök” menü alatt találjuk az „iDevice szerkesztő” 

menüpontot, ebben saját taneszközt tudunk létrehozni. A programba előre beépített 

Taneszközök sokoldalúak, így valószínűleg nincs szükség újat szerkeszteni, elegendő azok 

közül kiválasztani a megfelelőt. A menüsorban találjuk még a „Stílus” parancsot, mellyel a 

saját magunk készített tananyag stílusát tudjuk kiválasztani. 

Az eXe munkaterülete két részből áll, az oldalsávból és a szerkesztői részből. Az oldalsávban 

találjuk a „Tervezői nézet” fülecskét és az „iDevices” (Taneszközök) listáját. A „Tervezői 

nézetben” megalkotjuk a tananyag struktúráját, az egyes részek hierarchikus felépítését. A 

programba beépített „iDevices” (Taneszközök) listája nagyon sok lehetőséget kínál nekünk, 

hogy minél színesebben, kreatívabban tudjuk felépíteni a tananyagunkat. Tudunk készíteni 

feleletválasztós tesztet, több jó válasszal is, készíthetünk igaz-hamis állításokat. 

Lehetőségünk van a Java applet parancson keresztül egyszerű Java alkalmazások 

beillesztésére. A programnak köszönhetően beépíthetünk képeket, animációkat, kisfilmeket 

a készülő digitális tananyagba. Ezeken kívül szókitöltős tesztet is választhatunk, illetve a 

nagyító funkciót, mellyel lehetőség van a kép egyes részeinek kinagyítására. Csak néhányat 

soroltam fel a lehetőségek sokaságából, melyekkel színvonalas web alapú oktatási 

anyagokat hozhatunk létre. (Antal és Tóth, 2013) 

A szakdolgozatomban megjelenő – a Vácrátóti Botanikus Kertben tervezett tanösvényhez 

készült – tananyagot elkészítettem online verzióban is az eXeLearning program segítségével. 

Törekedtem arra, hogy a mai diákok számára is élvezetes tananyagot alkossak, és így az 

aktív tanulással megszerzett új ismeretek hatékonyabban épüljenek be a diákok tudatába. 
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7. NEMZETI BOTANIKUS KERT VÁCRÁTÓT 

7.1. A botanikus kert rövid története 

A kert kialakulásának pontos időpontját homály fedi. 1827-ből származik az első említés a 

kertről, valószínűleg Géczy István, Vácrátót akkori birtokosa alakította ki az akkori 

magyarországi angolparkok mintájára (Kismarton, Tata, Martonvásár, Alcsút, a közeli Fót). 

A középnemesi kastély parkjának tervezője sem ismert, de hálával tartozunk neki, hogy 

észrevette a terület tökéletes kihasználhatóságát. A kert mai körvonalai, kanyargós 

útrendszere, tisztásai, a nagy tó már tökéletesen megfigyelhetők az 1842-ben készült katonai 

felvételen.  

Sajnos a rátóti birtok 1846-ban eladásra került a Géczy család eladósodása révén, és az új 

birtokos Nákó Sándor nagyszentmiklósi gróf lett. A gróf  csak néhány évig gyönyörködhetett 

a tulajdonában lévő gyönyörű birtokban, mert 1852-ben már a bécsi skót bencések 

tulajdonában állt a kert. Egy 1856-os felmérés szerint az angolpark területe 55 524 

négyszögöl, amihez ha hozzáadjuk a későbbi területnagyobbításokat, akkor pontosan 

megkapjuk a kert mai területét. 1871 egy emlékezetes dátum a kert életében, ugyanis ekkor 

vásárolta meg Vigyázó Sándor gróf  kétszázötvenezer forintért az egész birtokot, beleértve 

a kastélyparkot is. (1. ábra)  

1. ábra 

Vigyázó Sándor 

forrás: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfeXYLTKvD5PWXOzYToQw4oaHMxOR-yTVe5A&usqp=CAU 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfeXYLTKvD5PWXOzYToQw4oaHMxOR-yTVe5A&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfeXYLTKvD5PWXOzYToQw4oaHMxOR-yTVe5A&usqp=CAU
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A hazafias gondolkodású gróf Vigyázó Sándor, aki jelentős birtokokkal rendelkezett Pest, 

Veszprém, Tolna, Somogy és Győr vármegyében, mégis Bécsben élt ifjú feleségével, 

Podmaniczky Zsuzsannával. A nagyműveltségű birtokos nagyon szerette a természetet és a 

szép kerteket, már fiatal korában végiglátogatta Bécs, Prága, Berlin legszebb kertjeit, 

üvegházait, így a család hazaköltözése után rögtön bele is kezdett a kastély és a park 

modernizálásába. A kastélykert rendbehozatalát a kor ismert kerttervezőjére bízta, Jámbor 

Vilmosra, aki József főhercegnél dolgozott, és a budapesti Margitsziget tervezése is az ő 

keze munkáját dicsérte. A munkák 1872 tavaszán kezdődtek meg Band Henrik irányítása 

alatt, és csak a századforduló után alakult ki az akkori korra jellemző romantikus tájképi 

kert. A mai kor látogatója is megcsodálhatja az akkor épült kerti építményeket (vízimalom, 

műrom, sziklaalagút) és a romantikus kert stílusjegyeit, például a mesterséges tavakat, 

tisztásokat. A kastély is romantikus stílusban épült át. Egy 1928-as leírás szerint 

egyemeletes, toronyszobás épület volt, melyben huszonnégy szoba foglalt helyet, mellette  

ötezer kötetes könyvtár és drága festmények, szőnyegek, antik bútorok és más műkincsek 

díszítették a teret. (2. ábra) 

forrás: https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/szazmagyarfalu_pic/szazmagyarfalu/vacr309.jpg 

A botanikus kertet látogató vendégeknek ma már fel sem tűnik, hogy a kert kialakítása nem 

természetes, hiszen annyira természethűnek látszik. A kerten átfolyó Sződ-Rákos-patak 

vízének felhasználásával alakult ki az összefüggő tórendszer. A patak partját sziklákkal 

díszítették, és természetesnek ható sziklacsoportokat, sziklás hegyoldalakat alakítottak ki, 

ehhez a Vác fölötti Naszály hegyből hordták le a köveket. Tovább fokozva a kert romantikus 

stílusjegyeit 1890-ben megépült a vízimalom a patak partján, amelyet ma is  

„zenélő malom”-nak hívnak egy II. világháború előtt itt forgatott film címe után, és egy 

mesterséges vízesést is kialakítottak a Sziklás-tó felett. A park növényvilágának 

2. ábra 

A kastély 1895-ben 

https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/szazmagyarfalu_pic/szazmagyarfalu/vacr309.jpg
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helyreállítása hosszú évekig tartott, és a XIX. század végére már egy gazdag  

élőnövény-gyűjtemény alakult ki, melyben nagyon sok idegenhonos növényt mutattak be. 

Már abban a korban rendelkezett három üvegházzal a kert, melyben a gyönyörű trópusi 

virágok és pálmák foglaltak helyet. Az országos kertészeti kiállításon az 1880-as években 

több oklevelet is elnyert az üvegházi gyűjtemény. Vigyázó Sándor után fia is úgy 

végrendelkezett, hogy a hatalmas vagyon, köztük a kastélykert is a Magyar Tudományos 

Akadémiára szálljon. Vigyázó Sándor 1921-ben hunyt el, és nem sokkal rá, 1928-ban 

tragikus körülmények között fia is elhunyt. Ferenc halálával elkezdődött a kert szomorú, 

tragikus története. A papírra vetett öröklést megnehezítették az anyai ágon jelentkező 

örökösök, és az éveken át tartó pereskedés közben a kert csodálatos növényvilága és 

pompája folyamatosan pusztult. 

1936-ban a Vácrátóti kert eladásra került Debreczeni Sándor pesti ügyvédnek. Az új 

tulajdonos idejében teljesen megváltozott a kert. Felszámolták az üvegházakat, a terület nagy 

részét kipusztították, hogy a helyére gyümölcsös települjön, és még a kastély is lebontásra 

került, helyére a ma is látható udvarház épült fel. A család 1944-ben magára hagyta az akkor 

még mindig nagyon értékes kastélykertet. A második világháború ideje alatt élte a kert a 

legtragikusabb évét: az oroszok ágyúkat helyeztek el benne, ásott bunkerekben, sátrakban 

tanyáztak. A borzalmas időszak után több mint 200 lovas kocsi szemetet és hulladékot kellett 

elszállítani az újjáépítés során.  

A második világháború után néhány tulajdonoscserét követően teljesültek a Vigyázó Sándor 

és fia végrendeletében foglaltak: a kert a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába került, 

és 1952. január 1-jén megalakult az MTA Botanikai Kutatóintézete és Kertje. A botanikus 

kert fő feladata, hogy előnevelje a növényeket a Budapestre tervezett Központi Botanikus 

Kert részére, amely végül nem valósult meg, és ma már ez a kert tölti be ezt a szerepet.  

1954-ben Zólyomi Bálintot nevezték ki igazgatónak, a botanikus kert irányítását pedig 

Ujvárosi Miklós igazgatóhelyettes látta el. Ebben az időben nagy lendülettel indultak meg a 

munkálatok. A kert fejlesztésének fő szempontja az volt, hogy megőrizzék a kert régi 

arculatát. A területen végzett munkálatokhoz felhasználták a XIX. században készült 

kerttervet, helyreállították a régi úthálózatot, kitisztították az eliszaposodott tavakat, és 

nagyarányú növényszaporításba kezdtek. 

A botanikus kert 1961. május 1-jén megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. Az első évben 

még nem volt nagy szenzáció a kert látogatása, de aztán a 70-es években már évente  

110-130 ezer látogató kereste fel a kertet ismeretszerzés, felüdülés céljából.  
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Zólyomi Bálint nyugdíjba vonulása után Berczik Árpád vette át az igazgatói posztot, és 

ekkor új osztállyal, a Magyar Dunakutató Állomással bővült a kutatóintézet. 

Azóta folyamatosak a fejlesztések a kertben: az elmúlt 20 év alatt jelentősen nőtt a fajok, 

alfajok, fajták száma, ez köszönhető az expedíciós gyűjtéseknek, cseréknek és 

pályázatoknak. A kutatóintézet központi épülete ad otthont az igazgatóságnak, könyvtárnak 

és laboratóriumoknak. Az épület teraszán pedig nyáresti hangversenyek kerülnek 

megrendezésre már 1969 óta. (3. ábra) 

3. ábra 

A Nemzeti Botanikus Kert főépülete 

forrás: https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/szazmagyarfalu_pic/szazmagyarfalu/vacr211.jpg 

A kutatóintézet közelében egy emlékkő hívja fel a látogatók figyelmét a kert alapítóira: 

Vigyázó Sándor és Ferenc grófra. (4. ábra)  

4. ábra 

Vigyázó Sándor és fia emléktáblája 

forrás: https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/szazmagyarfalu_pic/szazmagyarfalu/vacr230.jpg 

A botanikus kert vezetői Ujvárosi Miklós után Pócs Tamás, Borhidi Attila, Kereszty Zoltán 

és Kósa Géza voltak. Jelenleg Zsigmond Vince vezetése alatt áll a kert. (Kósa, Fráter, 

Gerencsér, Galántai, és Láng, 2007) (Kósa, Fráter, Botta-Dukát, Lunk, és Halászné Szakács, 

2014) 

https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/szazmagyarfalu_pic/szazmagyarfalu/vacr211.jpg
https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/szazmagyarfalu_pic/szazmagyarfalu/vacr230.jpg


26 

 

7.2. A botanikus kert földrajzi fekvése 

A Veresegyházi-medence északnyugati részén elhelyezkedő Vácrátóton belül a botanikus 

kert egy völgyben fekszik a Duna-Tisza-közi homokvidék legészakibb részén. A kertet a 

Sződ-Rákos-patak szeli ketté. Talajtani szempontból vizsgálva a területet a patak bal partján 

lévő meredekebb domboldalakon a talaj agyag vagy agyagos, míg a többi helyen kötöttebb 

barna, mezőségi homokot találunk. Meszes, laza homokot is találhatunk a területen, ez 

főként a dombtetőkre jellemző. A talajtani adottságok oka, hogy a Veresegyházi-medencét 

agyagos üledék fedte, miután visszahúzódott a tenger, amely a pannonkor végéig borította a 

területet. Ma a tájegységet főként folyami homok borítja, melyet a Duna és az ide érkező 

vízfolyások szállítottak ide a jégkorszakban, majd az ezt követő felmelegedésben 

futóhomokká alakult. Szakemberek elmondása szerint ez a talajszerkezet egyáltalán nem 

ideális arborétumok számára, de mára már a kertben háborítatlan talaj alig fordul elő, oly 

mértékben alakították át a felszínt a kert építése során. Azt is fontos megemlíteni, hogy a 

kert talaja lúgos, így savanyú talajokat kedvelő élőlények nem tarthatók itt, például ne 

keressünk hangaféléket vagy rododendronokat egy-egy látogatás során. 

A Veresegyházi-medence éghajlatát tekintve meleg, mérsékelten kontinentális. 

Csapadékban szegényebb, mint a közeli Vác, mert a Börzsöny és a Dunazug-hegység 

esőárnyékában fekszik. Évi csapadék mennyisége az Alföld szárazabb területeivel azonos 

(250 - 500 mm), ezért gyakran előfordul a környéken aszály. Nappal nagy a forróság, viszont 

éjszaka a völgyben erős a lehűlés, ez a jelentős napi hőmérsékleti ingadozás figyelhető meg 

a területen. 

A kert mikroklímájára kettős hatással van a rajta keresztül folyó patak és az abból kialakított 

mesterséges tó. Egyrészt magasabb a páratartalom a vizek párolgása miatt, másrészt a tónak 

és a pataknak köszönhetően megvalósult a kert öntözése. A patak jelenlétének hátránya, 

hogy fagyzugos, így ősszel viszonylag korán jelentkeznek a fagyok és tavasszal későig 

elhúzódnak. A hideg téli időszakok után a hófoltok és a tavakat borító jégpáncél nehezen 

olvad fel. (Kósa, Fráter, Gerencsér, Galántai, és Láng, 2007) (Kósa, Fráter, Botta-Dukát, 

Lunk, és Halászné Szakács, 2014) 
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7.3. A botanikus kert növényvilága és gyűjteményei 

A terület növényföldrajzi szempontból az Alföld (Eupannonicum) flóravidékéhez tartozik, 

ezen belül a Duna vidék flórajárásához (Praematricum) sorolható. A botanikus kert mai 

területének legnagyobb részét a telepítés előtt homokpusztai gyepek és keményfás ligeterdők 

boríthatták. 

Ha visszamennénk az időben, a Sződ-Rákos-patak mentén tölgy - kőris - szil ligeterdő 

(Fraxino pannonicae-Ulmetum) tárulna elénk. Az erdő lombkoronaszintjében három fa 

elegyedik: a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), a kocsányos tölgy 

(Quercus robur) és a vénic szil (Ulmus laevis). Cserjeszintje gazdag, néhány jellemző 

növénye a kányabangita (Viburnum opulus) és a kutyabenge (Frangula alnus). Tavasszal 

jellegzetes növényei az erdő gyepszintjének a keltikék (Corydalis fajok) és a salátaboglárka 

(Ficaria verna). Természetes állapotában már ilyen erdőt nem találunk a környéken, de 

néhány jellegzetes növényével és idős fáival ma is találkozhatunk a kertben.  

A vácrátóti botanikus kert hazánk leggazdagabb élőnövény gyűjteménye, mely több mint 

tizenkétezer fajjal és fajtával rendelkezik. Ez a hatalmas gyűjtemény huszonhárom hektáron 

terül el, és fenntartásához szakértelem és rengeteg munka szükséges. A botanikus kerten 

belül megismerhetünk négy nagy gyűjteményt. A kert legnagyobb területét a dendrológiai 

gyűjtemény foglalja el, ami a fák és cserjék gyűjteményét jelenti. (5. ábra) Magyarország 

leggazdagabb fásszárú gyűjteménye található itt (3500 faj és fajta).  

forrás: https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Dendrologiai-

gyujtemeny.jpg 

 

5. ábra 

Fák és cserjék gazdag gyűjteménye a kertben 

https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Dendrologiai-gyujtemeny.jpg
https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Dendrologiai-gyujtemeny.jpg
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A háborút követően csak 230 fásszárú fajt és fajtát mutatott ki az első dendrológiai felmérés 

(Papp József, 1956). A kertben nagy számban megtalálhatók a következő nemzetség 

képviselői: a juhar (Acer), a nyír (Betula), a kőris (Fraxinus), a borbolya (Berberis) és az 

orgona (Syringa). A gyűjtemény meglehetősen gazdag a rózsafélék (Rosaceae) családjából 

is. Mindezek mellett mégis a legkiemelkedőbb a kelet-és közép-ázsiai gyűjtemény, melyből 

sok fajjal Magyarországon csak itt találkozhatnak a látogatók. 

Az országban egyedülálló a másfél hektáros területen elhelyezkedő növényrendszertani 

gyűjtemény, amely fejlődéstörténeti, rendszertani szempontból mutatja be a virágos 

növényeket. (6. ábra) Kialakulása elég régre tekint vissza, ugyanis Ujvárosi Miklós  

1953-ban kezdeményezte a „rendszerkert” kialakítását, és rá egy évre már el is készültek a 

parcellák és a köztük kacskaringózó utak. A gyűjtemény félkör alakú, és középpontja egy 

mesterséges domb, ahonnan legyezőszerűen tárul elénk a zárvatermő növények családjai. A 

parcellákban több mint 80 növénycsalád 2500 - 2800 faját és változatát találhatjuk meg, 

főként évelő fajokat, de találunk sok egyévest és kisebb cserjét is. Ujvárosi Miklós a 

gyűjtemény megtervezéséhez Soó Rezső 1949-ben közzétett törzsfejlődéstani rendszertanát 

használta fel. 

forrás: https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Novenyrendszertani-

gyujtemeny.jpg 

A harmadik nagy gyűjtemény az évelő és sziklakerti gyűjtemény, mely Vigyázó Sándor 

gróf idejében a malommal szemben, a Sziklás-tó partján foglalt helyet. Sajnos eredeti helyén, 

a meredek domboldalon nem valósult meg a sziklakert felújítása, így 1969 - 73 között új 

helyet kapott. Ma a gyűjtemény a kert két különböző részén fekszik, ugyanis a sziklakert a 

„Barackos” oldalban kapott helyet, míg a gyűjtemény nagyobb része az üvegházak 

6. ábra 

A növényrendszertani gyűjtemény parcellái 

https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Novenyrendszertani-gyujtemeny.jpg
https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Novenyrendszertani-gyujtemeny.jpg
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környékén található. A világ minden mérsékelt övi területéről származó évelő, hagymás, 

gumós, rhizómás majdnem 3100 féle növény tartozik a gyűjteményhez. A kertben 

megcsodálhatjuk a kora tavasszal nyíló leánykökörcsint, melynek szára és levelei selymesen 

gyapjasak, hogy megvédjék a növényt a hideg tavaszi reggeleken. (7. ábra) A növények fele 

európai, harmada ázsiai és nyolcad részük az amerikai, afrikai és ausztrál kontinensről 

származik. Különösen gazdag a boglárkafélék (Ranunculaceae), a keresztesvirágúak 

(Cruciferae), a harangvirágfélék (Campanulaceae) és a kankalinfélék (Primulaceae) 

családja. 

forrás: https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Evelo-es-sziklakerti-

gyujtemeny_01.jpg 

Az utolsó gyűjtemény a kertben a látogatók nagy kedvencét képező üvegházi gyűjtemény. 

A közel 3000 fajt, fajtát és változatot bemutató gyűjtemény több üvegházba van elhelyezve, 

aszerint, hogy a növényeknek milyen a hő-, nedvesség-, pára- és fényigényük. A kertben 

sétálók felfigyelhetnek egy nem látogatható üvegházra: ez a hideg - és teleltető ház, melyben 

néhány nagyméretű mediterrán növény (datolyapálma, eukaliptusz, naspolya, gránátalma), 

citromfélék és leanderek vészelik át a telet. A kert legnagyobb üvegháza a trópusi és 

pálmaház, melyben olyan növényekkel találkozhatnak a látogatók, amelyek magas 

páratartalmat, télen 22 - 26 ℃-ot, nyáron 24 - 28 ℃-ot igényelnek. A területet bebarangolva 

elénk tárulnak a trópusi liánok (Philodendron, Monstera, Clerodendrum fajok), a színes 

papagájvirágok (Strelitzia), az utazók fája (Ravenala), a banánok (Musa) és ezek mellett 

több ismert haszonnövénnyel is találkozhatunk (kávé, papaja, banán). A legújabb 

üvegházban a csodálatos orchidea-, bromélia-, begónia- és golgotavirág-gyűjteménnyel 

ismerkedhetnek a vendégek. Itt magas a páratartalom, de a hőmérséklet némileg 

7. ábra 

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Evelo-es-sziklakerti-gyujtemeny_01.jpg
https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Evelo-es-sziklakerti-gyujtemeny_01.jpg
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alacsonyabb. Az ananászfélék családjának (Bromeliaceae) több nemzetsége is nagy 

számban megtalálható az orchidea - és broméliaházban. A legmelegebb a kaktusz-és 

pozsgásház, ahol a hőmérséklet nyáron elérheti a 35 - 40 ℃-ot. A látogatók itt 

megismerkedhetnek a szubtrópusi száraz éghajlat sivatagi, félsivatagi növényeivel. Az 

Újvilági részben főleg kaktuszféléket láthatunk, melyek az amerikai kontinensről 

származnak. Az Óvilági gyűjtemény bemutatja Afrika, a Kanári-szigetek, Madagaszkár, az 

Arab-félsziget és Ausztrália néhány érdekességét. Az üvegház legkülönlegesebb növénye a 

Namib-sivatagban akár ezer évig is elélő Welwitschia. (Kósa, Fráter, Gerencsér, Galántai, és 

Láng, 2007) (Kósa, Fráter, Botta-Dukát, Lunk, és Halászné Szakács, 2014) 

forrás: https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Uveghazi-gyujtemeny.jpg 

7.4. A botanikus kert állatvilága 

A botanikus kert gazdag és különféle növényvilága számos állatnak ad otthont. A látogatók 

számára legjobban észlelhetők a madarak gazdag csoportja, hangjuk minden évszakban jelzi 

jelenlétüket. A madarak megtelepedését segítik a mesterséges odúk és a rendszeres téli 

etetés. A kertben 62 madárfaj fészkelése bizonyított az eddigi megfigyelések alapján. A 

szemfüles látogatók néhány ma már ritkaságnak számító madarat is megpillanthatnak 

például szalakótát, jégmadarat és fekete harkályt. A kirándulók nagy többsége megfigyelheti 

a rigókat, cinkéket, harkályokat, poszátákat, füzikéket és baglyokat, ha nem is látjuk őket, a 

hangjukat mindenképpen hallhatjuk egy - egy séta során. Az itt lakó emlősök mind rejtett 

vagy éjszakai életmódót folytatnak, így őket nem gyakran vehetjük szemügyre, ilyen a nyest, 

a menyét, több denevérfaj, a mókus, a mogyorós pele, a vidra, a róka. A patakban és a 

tórendszerben 22 halfaj találta meg otthonát, ezen kívül a kert több sikló - és gyíkfajnak 

8. ábra 

A trópusi-és pálmaház egy részlete 

https://botanikuskert.hu/wp-content/uploads/2021/04/Seta_Onallo-setak_Uveghazi-gyujtemeny.jpg
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valamint jó néhány békafajnak ad otthont. Puhatestű fajokban is igen gazdag a kert 

állatvilága, derítette ki egy vizsgálat, 73 vízi és szárazföldi puhatestű fajt (kagyló és csiga) 

számláltak. (Kósa, Fráter, Gerencsér, Galántai, és Láng, 2007) (Kósa, Fráter, Botta-Dukát, 

Lunk, és Halászné Szakács, 2014) 

7.5. A kert feladatai 

Az országos jelentőségű kert természetvédelmi és műemléki védettség alatt áll. A botanikus 

kert számos feladatot ellát, köztük a legszembetűnőbb a látogatók számára, hogy egy élő 

múzeum, melyben megtalálható sok ritka, veszélyeztetett faj. A botanikus kertek túlélési 

esélyt biztosítanak a növényfajok számára, hiszen az emberi beavatkozás következtében az 

élőhelyek folyamatosan pusztulnak. A biológiai sokféleség megőrzésének leghatékonyabb 

módja, ha a növényeknek a természetes élőhelyükön biztosítunk védelmet (in situ), azonban 

a rendkívüli élőhelypusztulás miatt egyre nagyobb jelentősége van az élőhelyen kívüli 

megőrzésnek (ex situ). Vannak olyan fajok, amelyek a természetes élőhelyükön már 

egyáltalán nem találhatók meg, csak botanikus kertekben csodálhatjuk ezeket a növényeket.  

A gyűjtemények gazdag géntartalékok, génbankok, melyek nemcsak a biodiverzitás 

megőrzéséhez járulnak hozzá, hanem lehetőséget nyújtanak a felszaporításra és a 

természetes élőhelyre történő visszatelepítésre. A kert tagja a nemzetközi magcsere 

hálózatnak, melynek köszönhetően 75 ország több mint 600 gyűjteményes kertjével folytat 

magcserét. Az itt dolgozók minden évben begyűjtik a kertben található növények terméseit 

és magjait, majd rendszerezik és raktározzák őket. Minden évben 1957 óta szétküldik a 

magkatalógust a partner-intézmények között. A kert részt vesz a Pannon Magbank 

létrehozásában, melynek célja a Pannon régió fajainak megőrzése és lehetséges 

visszatelepítésük kidolgozása. A növények élőhelyen kívüli megőrzése történhet magok 

formájában is, ezt nevezzük magbanknak.  

Mindezeken kívül a botanikus kert egy tudományos műhely, a kert munkatársai a 

legkülönfélébb kutatásokban vesznek részt. A kutatásokon kívül a kert dolgozói rendszeres 

középiskolai, egyetemi óraadók, alkalmi előadok, hiszen a növénygyűjtemények az oktatás 

tökéletes szemléltető eszközei. A környezeti neveléshez a diákok szemléletformálásához 

hozzájárulnak a csoportvezetések, gyermekfoglalkozások, rendezvények, jeles napok. 

(Szakács, és mtsai., 2011) 
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8. SÉTA A BOTANIKUS KERTBEN 

Biológia tanárként fontos feladatunk, hogy a diákokkal megismertessük a növények 

felépítését, a növényvilág sokféleségét és rendszertanát. Ezt tehetjük kizárólag a tantermen 

belül vagy figyelem előtt tartva az aktív tanulást és a pozitív tapasztalatszerzést taníthatunk 

szemléltető módszerrel. Ennek tökéletes helyszíne a Nemzeti Botanikus Kert Vácrátóton, 

ahol a diákok megismerhetik a növényvilág sokféleségét, a saját szemük, tapasztalásuk útján 

eleveníthetik fel a korábban tanultakat és sok új ismerethez juthatnak. A Nemzeti Botanikus 

Kert körülbelül 58 km-re helyezkedik el lakhelyemtől, Balassagyarmattól és a fővárostól 

körülbelül 40 km-re található, könnyen megközelíthető hely és a legfajgazdagabb kert 

hazánkban. A kerten belül kijelöltem egy sétát, ezen belül létrehoztam nyolc állomást és 

ezekhez készítettem munkalapokat nyomtatható és digitalizált változatban is. Ebben a 

fejezetben szeretném bemutatni a sétautat, hogy a diákok milyen növényekkel 

ismerkedhetnek meg a séta során és a feladatlapoknál mire helyeződött a hangsúly. 

8.1. Berkenyeház kiállítása 

A bejárat után rögtön balra fordulva elénk tárul a Berkenyeház, ami az MTA Ökológiai és 

Botanikai Kutatóintézetének kiállítása. Ez a kiállítás rendkívül sokoldalú, bemutatja a 

biológiai sokféleség fontosságát életünkben, a botanikus kertek feladatát és hozzájárul 

ahhoz, hogy megértsük az emberiség és a természeti környezet kapcsolatát. Ide helyeztem 

el az első állomást a diákoknak és az ehhez tartozó feladatlapban a hangsúlyt arra fektettem, 

hogy a tanulók ismerjék meg az épület névadó növényét és a növényi rekordereket, melyek 

meglehetősen érdekesek. Fontosnak tartottam, hogy találkozzanak az invavíz kifejezéssel, 

megismerjék mit jelent és milyen növények sorolhatók ide. Ezek mellett a diákok 

felfedezhetik, hogy a mindennapjainkban is használt ezközök, ételek mely növényekből 

készülnek. A kert gazdag berkenyegyűjteménnyel rendelkezik, ugyanis ezek a növények jól 

bírják a helyre jellemző meszes, homokos talajt és a száraz, hideg klímát. A  

Kárpát-medencében igen sok berkenyefaj él, melyek könnyen kereszteződnek, a 

Berkenyeház előtt is egy hibriddel ismerkedhetnek meg a látogatók a keszthelyi berkenyével 

(Sorbus decipientiformis). Ez a látogatóközpont névadójának, a barkócaberkenyének 

(Sorbus torminalis) és a lisztes berkenyének (Sorbus aria) a hibridje. A barkócaberkenye 

(Sorbus torminalis) melegkedvelő, fényigényes faj, levelei karéjosak és szélük fogazott. 
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 (9. ábra) Bugába rendeződött fehér virágait május - június táján csodálhatjuk meg és 

termését régen gyomor - és bélbajok gyógyítására alkalmazták. 2000-ben az „Év Fája” címet 

is elnyerte. A diákok megismerkedhetnek a rovarhotelekkel is, melyek egészen furcsa 

építmények, de annál fontosabb feladatot látnak el. A sétaút keretes szerkezetű, hiszen a 

legvégén a tanulók megtekinthetik a kerten belül elhelyezett rovarhoteleket. 

forrás: https://www.bauer-baumschulen.ch/Content/files/5647/sorbus-torminalis-1200x630-

proportionalbiggest.jpg 

8.2. A Berkenyeháztól az Üvegházakig tartó útvonal 

A Berkenyeháztól elindulva egyenesen a kijelölt útvonalon hamar találkozunk egy 

információs táblával, ez segítheti a diákokat, ha a kapott térképen nehézségekbe ütköznének. 

Innen a térképtől egészen a kastélyig találjuk a kert legidősebb területét. A diákok szeme elé 

tárul az út egyik oldalán a kert tiszafa (Taxus baccata) állománya. Európában Kelet - Európa 

kivételével és a Kaukázusban szinte mindenhol megtalálható, de nem gyakori faj. 

Hazánkban, a Bükkben és a Bakonyban karszterdők, sziklai bükkösök lakója. Mégis elég 

gyakran találkozhatunk vele, hiszen kedvelt növénye a parkoknak, kastélykerteknek. A 

tiszafa (Taxus baccata) nagyon lassan növekszik és meglehetősen sokáig él. Jellemzője, 

hogy nincsen toboza, hegyescsúcsú feketés magját élénkpiros húsos magköpeny védi. 

(10. ábra) A növény minden része mérgező, kivéve ez a vörös húsos magköpeny, amely a 

madarak kedvelt csemegéje. Már a kőkorszak óta felhasználják kemény, tartós fáját. 

9. ábra 

A barkócaberkenye (Sorbus torminalis) karéjos levelei és termése 

https://www.bauer-baumschulen.ch/Content/files/5647/sorbus-torminalis-1200x630-proportionalbiggest.jpg
https://www.bauer-baumschulen.ch/Content/files/5647/sorbus-torminalis-1200x630-proportionalbiggest.jpg
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forrás: https://i0.wp.com/citygreen.hu/wp-content/uploads/2016/07/tiszafa-1.jpg?ssl=1 

A tiszafa állomány mellett a diákok egy másik örökzöld fajt is felfedezhetnek, ez pedig a 

puszpáng vagy bukszus (Buxus sempervirens). Délnyugat - Európában őshonos hosszú életű 

cserje vagy alacsony fa, levelei fényesek és bőrneműek. A növény minden része mérgező, 

de gyógyhatása miatt használták régen lázcsillapításra és csontszínű fája nagyon értékes. A 

puszpáng állomány között találhatják meg a tanulók a kert legmagasabb fáját. Ez a numídiai 

jegenyefenyő (Abies numidica) 40 m magas. Az út túloldalára tekintve nyugati ostorfákat 

(Celtis occidentalis), magyar kőriseket (Fraxinus angus-tifolai ssp. pannonica) és a jól 

ismert kocsányos tölgyeket (Quercus robur) láthatnak.  

Tovább sétálva a diákok eljutnak a kastélyig, amely ma az intézet központi épülete. A kastély 

előtt megállva elénk tárul a legnagyobb tisztás a Nagy-rét és mögötte a Nagy-tó. A kastély 

közelében a tanulók megtekinthetnek egy hatalmas koronájú, 30 m magas közönséges 

platánt (Platanus hybrida). Nagyon könnyen felismerhető a parkok legnépszerűbb fája a 

világosbarna, krémszínű lapokban leváló kérgéről és a hatalmas karéjos leveleiről. A XIX. 

század első felében a „platánkorban” minden kastélykert jellegzetes fája volt. A platán 

közelében a tanulók rábukkanhatnak a cukorjuharra (Acer saccharum), melyhez három 

nevezetesség is kapcsolódik. Ebből készül a híres juharszirup, tél végén történik a fák 

csapolása. Az összegyűjtött nedvből 40 liter szükséges 1 liternyi tiszta juharsziruphoz. A 

második nevezetessége, hogy levelének stilizált rajza látható Kanada nemzeti lobogóján. A 

harmadik nevezetessége pedig pompás őszi színe, mely az amerikai „indián nyár” 

jellegzetessége. (11. ábra) Délkelet-Kanada mellett az USA keleti és középső részén is 

őshonos. 

 

10. ábra 

Tiszafa (Taxus baccata) élénkvörös magköpenye 

https://i0.wp.com/citygreen.hu/wp-content/uploads/2016/07/tiszafa-1.jpg?ssl=1
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forrás: https://www.coldstreamfarm.net/wp-content/uploads/2018/07/maple_sugar_fall_leaf_color_istock-

147003008.jpg 

A kastély sarkánál a Vigyázó emlékkő mellett találhatjuk meg a Bibliában leggyakrabban 

szereplő fát, ez nem más, mint a Libanoni cédrus (Cedrus libani). Fája az ókorban minden 

nagyobb építménynek alapanyaga volt, készítettek belőle tengerjáró hajót, bútorokat és 

templomok, paloták építőanyagául is szolgált. A kezdetben kúp alakú fa, idősebb korban 

több melléktörzset hoz létre és koronája ernyő alakúvá válik. Jellegzetessége, hogy ősszel 

virágzik, tűlevelei csomókban állnak és nagy tobozai tojásdad alakúak. A Libanon-

hegységben, a fa történeti lelőhelyén, mára már csak néhány erdőfolt maradt meg belőle. 

Ennek oka, hogy túlhasználták a lelőhelyet és innen látták el a környező birodalmakat 

cédrusfával. Az úton tovább sétálva a tanulók megismerhetik a jelenleg is élő legősibb fafajt, 

a páfrányfenyőt (Ginkgo biloba). Kizárólag Kelet-Kínában őshonos ez a kétlaki, lombhullató 

fa. Leveli jellegzetesen legyező alakúak és párhuzamos erezetűek, ősszel kénsárgára 

színeződnek. (12. ábra) A termős példányok esetében a magot védő maghéj külső húsos 

rétege a vajsav tartalom miatt kellemetlen szagú, így a parkokban főleg a porzós példányt 

láthatjuk. 

forrás: https://www.agraroldal.hu/kep/1200x630/1008810.jpg?1649585824 

11. ábra 

Cukorjuhar (Acer saccharum) őszi pompájában 

12. ábra 

Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) legyező alakú levelei 

https://www.coldstreamfarm.net/wp-content/uploads/2018/07/maple_sugar_fall_leaf_color_istock-147003008.jpg
https://www.coldstreamfarm.net/wp-content/uploads/2018/07/maple_sugar_fall_leaf_color_istock-147003008.jpg
https://www.agraroldal.hu/kep/1200x630/1008810.jpg?1649585824
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8.3. Kaktusz - és pozsgásház 

Tovább haladva az útvonalon a tanulók eljutnak a következő állomásig, ami nem más, mint 

a kaktusz - és pozsgásház. Az épületben helyet kapott az Óvilág és az Újvilág sivatagi, 

félsivatagi növényei is, kb. 1000 növényfaj és fajta található meg itt. Az ajtón belépve rögtön 

elénk tárul a Szentírás egyik leggyakrabban emlegetett növénye az olajfa (Olea europaea). 

Nagyon hosszú életű örökzöld fa, melynek levelei és törzse is ezüstszürkék. Az olajfa 

termesztése kb. 5000 éve kezdődött, mondható, hogy ez az emberiség legrégebbi 

kultúrnövénye. Különös jelentőségű szimbolikáját is érdemes megemlíteni, hiszen az 

Olimpiákon a győztesek fejére olajág koszorú került, Görögországban pedig a béke és a 

biztonság jelképe volt. A ház különlegessége egy több száz éven át is megélő növény a 

Welwitschia (Welwitschia mirabilis), amely a Namíb-sivatagban és Dél-Afrika nyugati 

partvidékén őshonos. Ezen a területen alig hull eső, a csapadék fő forrása a ködszitálás. A 

növény kétlaki, törzse rövid, vaskos és mindig két darab lomblevele van, amelyek 

szürkészöld színűek. Ezek a levelek folyamatosan növekednek és idővel több vékony csíkra 

széthasadoznak, megtévesztve a szemlélőt, hogy több levele is van.(13. ábra) Ez a növény 

helyet kapott Namíbia címerében is a szívósság, ellenállóság jelképeként. 

13. ábra 

Welwitschia mirabilis a Namíb-sivatagban 

forrás: https://media.sciencephoto.com/image/c0445963/800wm/C0445963-

Welwitschia_mirabilis_in_the_Namib_Desert.jpg 

Az Óvilági növények közül a diákok megismerkedhetnek egy Madagaszkárról származó 

nemzetséggel, az Ördögcsáklyákkal (Uncarina spp.) Megjelenésük figyelemfelkeltő, 

jellemzőjük, hogy a hajtásokat, terméseket ragadós kellemetlen szagú anyag borítja. A 

magokat az állatok bundájába tapadva terjeszti, mert termése kampós nyúlványokban 

végződik. A bennszülöttek ezt a termést a mai napig használják, még pedig egérfogásra. 

https://media.sciencephoto.com/image/c0445963/800wm/C0445963-Welwitschia_mirabilis_in_the_Namib_Desert.jpg
https://media.sciencephoto.com/image/c0445963/800wm/C0445963-Welwitschia_mirabilis_in_the_Namib_Desert.jpg
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Tovább haladva megcsodálhatjuk az Újvilági részt, melyben főleg az amerikai kontinens 

kaktuszféléi kaptak helyet. Az ajtón belépve baloldalon rögtön megtaláljuk a Yucca 

nemzetségbe tartozó Pálmaliliomokat (Yucca spp.), melyek az agévéfélék rokonságába 

tartoznak. Nevüket onnan kapták, hogy levelük a pálmákra emlékeztető, míg fehér virágaik 

a liliomokra hasonlítanak. Az üvegházban a Yuccák és Agávék nemzetségéből csak kevés 

képviselőt találunk meg. Az Agávék (Agave spp.) sokrétűen hasznosított növények, a szizál 

agávé (Agave sisalana) levél rostjaiból régen hajókötelet, hálót készítettek, több agávé faj 

nedve cukrot tartalmaz, melyből alkoholos italok köztük a tequila is készül. A látogatók 

szeme elé rendkívül gazdag kaktusz gyűjtemény tárul, cserépben figyelhető meg a valódi 

leveles kaktuszok (Peireskia spp.) nemzetsége, melyek feltevések szerint a kaktuszok őseire 

legjobban hasonlító leveles, tövises cserjék. Szintén cserépben kaptak helyet a 

Fügekaktuszok (Opuntia spp.) nemzetségének tagjai, melyek jellemzője, hogy termésük 

kedvelt gyümölcs. Az üvegház egyik leglátványosabb növényei az Elefántlábfélék (Nolina 

spp.), melyek a jukkák közeli rokonai és egyik faja gyakran megjelenik szobanövényként. 

(14. ábra) Ez az örökzöld buzogányfa (Nolina recurvata), amely Délkelet-Mexikóból 

származik, hazánkban kb. 7 - 8 m magas elágazó törzset fejleszt, amely tövénél elérheti a 2 

métert is és hosszú, vékony leveleinek elhelyezkedése szökőkútra emlékeztet. 

forrás: saját kép 

Ehhez az állomáshoz tartozó feladatsorban a sivatagok és kaktuszok általános jellemzői 

után a hangsúlyt néhány növénynemzetség hasznosíthatóságára helyeztem. 

14. ábra 

Elefántlábfélék (Nolina spp.) a Nemzeti Botanikus Kertben 
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8.4. Karbonház 

A kaktusz - és pozsgásházból kilépve rögtön jobb kézre nyílik egy szintén állandó kiállítás 

a Túl nagy lábon élünk. A botanikus kert üvegházainak nagy hőigénye miatt szükségessé 

vált a geotermikus és biomasszafűtés, melynek köszönhetően környezetbarát módon valósul 

meg az üvegházak hőmérsékletének fenntartása. Ezen projekt keretében valósult meg ez az 

állandó kiállítás a Karbonház elnevezésű épületben. A diákok megismerhetik ennek a 

fűtésrendszernek a működését a botanikus kert példáján keresztül. A társadalmat sújtó 

globális problémák egyik fő oka, hogy az emberiség a fosszilis energiahordozókra van 

berendezkedve, melyek meglehetősen károsak és kimeríthető mennyiségűek. A fő feladat, 

hogy előtérbe helyeződjenek a megújuló energiaforrások és a diákok ezen a kiállításon 

megismerkedhetnek ezekkel részletesen. Ezen kívül a tanulók a kiállításon megismerhetik, 

hogy hogyan lehet környezetbaráttá varázsolni saját otthonukat és ők maguk mit tehetnek 

ezért. A biológiai sokféleség fontossága itt is központi szerepet tölt be és emellett az 

éghajlatváltozás okaira és következményeire is fény derül. Az általam tervezett útvonalon a 

Karbonház is egy külön állomás lett, az ehhez tartozó feladatsor megoldásához a diákoknak 

részletesen tanulmányozniuk kell a megújuló energiaforrásokat és az üvegházhatás 

folyamatát. 

8.5. Orchidea - és broméliaház 

Tovább haladva a látogatók elérnek az orchidea - és broméliaházba, ahol a növényvilág 

sokfélesége tárul elénk. A broméliafélék (Bromeliaceae) családjának képviselőinek főleg 

Közép - és Dél-Amerika az őshazája, többségük fán lakó életformát folytat, azaz epifiton 

növények. A levéltövek képesek vizet felvenni és a gyökerek feladata a kapaszkodás. Ebbe 

a családba tartozik az ananász (Ananas comosus), amely talajlakó bromélia. Az ananászt a 

Kolumbusz előtti időkben már termesztették Dél-Amerikában és a népi gyógyászatban 

emésztőszervi és húgyúti betegségekre használják. 

Ebben a házban találjuk az elkápráztató virágokat nevelő orchideaféléket (Orchidaceae), 

melyek a broméliákhoz hasonlóan fán lakó életformát folytatnak. Elmondható, hogy a 

növényvilág legfigyelemreméltóbb családja és egyben a legnagyobb fajszámú családja is, 

22 000 - 30 000 természetes fajával. A kosborfélék többsége a trópusokon él, főleg 

Közép – és Dél-Amerikában, Ázsiában, de valójában szinte mindenhol előfordulnak a 
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szárazföldön. A teremben sétálva megcsodálhatjuk a lepkekosborokat (Oncidium fajok), 

melyek virágjaiban öt kicsi lepellevél és egy középső nagyobb lepellevél helyezkedik el. 

Virágzata akár több száz virágból is állhat, virágjai jellemzően sárga és barna foltosak. 

Mellettük találjuk a trópusi Ázsia orchideáit, a vesszős orchideákat (Dendrobium fajok), 

melyek között találunk fán lakókat, talajon lakókat és köveken élőket is. Gyönyörű színes 

virágjai nagyon sok színárnyalatban pompáznak. Ázsiában a fán lakó orchideák legszebb 

képviselői a pillekosborok (Phalaenopsis fajok), nevük a virágok lepkeszerű alakjából ered. 

A boltok polcain, virágboltokban és kiállításokon is gyakran találkozhatunk velük, hiszen 

ezek a leggyakrabban termesztett orchideák.(15. ábra) 

15. ábra 

A pillekosborok (Phalaenopsis fajok) sokfélesége 

forrás:https://zoldujsag.hu/images/cache/81284_52461_1639492687_image_51244_41790580703_14861469

49.jpg 

A tanulók megismerkedhetnek az egyetlen gazdaságilag termesztett orchideafélével, a 

vaníliával (Vanilia planifolia). Az elnevezése a toktermésére utal, hiszen a vanília szó a 

spanyol vaina (tok, hüvely) szóból ered. A vanília kúszónövény és Mexikóban őshonos, ahol 

már Amerika felfedezése előtt használták. A növény már hat hónaposan virágot hoz, de csak 

1 - 2 évesen válik termővé. A növény megtermékenyítése még ma is kézzel történik, bibéjét 

és porzóját összenyomják az egyik ujjuk és egy fapálca segítségével. A termést félérett 

állapotban szedik le, majd hőkezelik, szárítják és ezek után érlelik 8 hónapig. A sáfrányt 

követően ez a második legdrágább fűszer a világon. 

https://zoldujsag.hu/images/cache/81284_52461_1639492687_image_51244_41790580703_1486146949.jpg
https://zoldujsag.hu/images/cache/81284_52461_1639492687_image_51244_41790580703_1486146949.jpg
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Az üvegházban a diákok felfedezhetik a Délkelet-Ázsiában honos kancsókákat (Nepenthes 

spp). Mindenki számára feltűnő a kancsó alakúvá módosult levelei, melyek segítségével 

megfogja a rovarokat és belőlük szerzi a növény az ásványi anyagait. A kancsók felett van 

egy kis tető, melyre leszállnak a rovarok és belecsúsznak a kancsóba, melynek alján lévő 

mirigyek feloldják őket. Ezek a növények tápanyaik kis részét szerzik állatokból, olyan 

helyen élnek, ahol a talajban kevés a nitrogén és főleg ezt a nitrogént pótolják 

rovaremésztéssel. 

Az üvegházból kifelé haladva a diákok szeme elé tárul egy látványos növénycsoport a 

szarvasagancs páfrányok (Platycerium), amely a korábbi növénycsaládokhoz hasonlóan 

epifita életmódót folytat.(16. ábra) Jellemző rájuk a heterofillia, azaz kétféle típusú levél 

figyelhető meg, az egyik agancs alakú lomblevél, melyeken fejlődnek a spóratartók. A másik 

a köpenylevél, mely barna színű, kerekded és a tő körül helyezkedik el, feladata a nedvesség 

megtartása és humusztartót képez. 

forrás: saját kép 

A páfrány mellett kapott helyet a diákok kedvelt finomságának a csokoládénak az 

alapanyagául szolgáló növény. A kakaó (Theobroma cacao) a kakaófélék családjába tartozik 

(Sterculiaceae). Egy 6 - 15 méter magas örökzöld fa, melynek jellegzetessége a kauliflória, 

az apró virágai és toktermései is a fatörzsön fejlődnek. A kakaómagok feldolgozása úgy 

történik, hogy először pörkölik, majd meghámozzák és megőrlés után masszává formálják, 

ezt követően tejporral és cukorral csokoládévá főzik. A fehér csokoládé alapanyaga a 

kakaóvaj, melyet a masszából préseléssel nyernek ki. 

16. ábra 

Szarvasagancs páfrányok (Platycerium) a kertben 
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8.6. Trópusi - és pálmaház 

Az útvonalon tovább haladva a tanulók egy újabb üvegházat találnak, ez a trópusi-és 

pálmaház. Itt kerültek elhelyezésre a magasabb pálma - és fikuszfajok, ugyanis az üvegház 

15 méter magas. A pálmafajok közül a diákok megismerkedhetnek a halfarokpálmával 

(Caryota mitis), amely Délkelet-Ázsiában őshonos és a természetben akár a 10 méteres 

magasságot is elérheti. Nevét a halfarok alakú kétszeresen szárnyalt leveleiről kapta és 

különlegessége, hogy csak azután virágzik miután a törzs elérte végleges magasságát. 

Virágai kicsik és zöld színűek, a füzérvirágzatok a törzsről csüngenek le.(17. ábra) 

Monokarpikus faj, ami azt jelenti, hogy miután termést hozott a növény elpusztul. Termése 

a kalcium-oxalát kristályok miatt mérgező és a többi pálmához hasonlóan ebből is 

pálmacukrot nyernek a törzset lecsapolva. 

forrás: saját kép 

A gyűjteményben a látogatók találkozhatnak több haszonnövénnyel is, köztük az arab 

kávéval (Coffea arabica), mely Afrikából és az Etióp-magasföldről származó örökzöld 

alacsony fa. A jól ismert ital a termés magjának pörköléséből, majd darálásából készül, de 

előtte a termésből a magot szárítással vagy nedves eljárással nyerik ki, így kapják meg a 

nagyértékű kávébabot. Jemenben már a XVI. században termesztették és Mokka kikötőjéből 

szállították Európába. Egy másik közismert haszonnövénnyel is találkozhatunk az 

üvegházban, melyet tévesen hívnak fának, ez a termesztett banán (Musa), amely ugyan 

fatermetű, de valójában a legmagasabb lágyszárú növény. A törzsnek kinéző része, amely 

átlagosan 6 - 15 m magasra nő, a hatalmas levelek összesimuló nyeléből alakul ki.  

17. ábra 

Halfarokpálma (Caryota mitis) a Nemzeti Botanikus Kertben 
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A kialakuló banánfürtön rengeteg banán növekszik egyszerre, akár 5 - 15 sorban is nőhetnek 

a banánok és egy sorban 5 - 20 termés lehet. A boltokban leggyakrabban a csemege 

banánokkal találkozunk, amely sok helyen a legfontosabb táplálék, de emellett vannak a 

lisztes banánok, melyeket főzve, sütve fogyasztanak vagy lisztet készítenek belőle. 

A kúszónövények közül megtaláljuk a csodálatos papagájvirágokat (Strelitzia), köztük a 

pompás papagájvirágot (Strelitzia reginae), amely a virágüzletek különleges vágott virága. 

Hazája Dél - Afrika és nevét III. György angol király feleségéről kapta. Különlegessége, 

hogy a virágjait madarak porozzák be. A trópusi liánok közül a látogatókat egészen biztosan 

elkápráztatja a jádelián (Strongylodon macrobotrys) különleges virágszíne. A Fülöp-

szigetek trópusi erdeiben őshonos, fürtvirágzata akár 3 m hosszú is lehet, melyben 75-nél is 

több virág foglalhat helyet, ezeket madarak és denevérek porozzák be.(18. ábra) A zöldeskék 

színét a kopigmentációnak köszönheti, miszerint a virág színét eredményező kék és piros 

antociánhoz (malvin) egy sárga színt eredményező flavonol-glikozid (saponarin) 

csatlakozik. 

forrás: saját kép 

A trópusi - és pálmaház legvégén tárul a látogatók szeme elé a flamingóvirágok (Anthurium 

spp.) gazdag nemzetsége, amely az orchideákhoz és broméliákhoz hasonlóan fán lakó 

életmódot folytat és egészen a XIX. századig csak Közép - és Dél-Amerikában élt. Ma már 

kedvelt vágott virágok, ugyanis nagyon tartósak és jellegzetessége a különböző színű 

hatalmas, fényes fellevelei, melyekből emelkedik ki a karcsú torzsavirágzat. 

18. ábra 

Jádelián (Strongylodon macrobotrys) különleges virágzata 
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8.7. Nagy-tisztás és Iker-tavak környéke 

Elindulva tovább az úton a diákok megcsodálhatják a régi romantikus tájképi kertekre 

jellemző vízimalmot, melyet Vigyázó Sándor építtetett 1890-ben. 

forrás: saját kép 

Elhagyva a vízimalmot az útvonal a Nagy-tisztás felé vezet, majd utána eljutunk az  

Iker-tavakhoz, ahol a híd tövénél találják a látogatók a kert egyik nevezetességét. Ezt a 

hatalmas Észak-Amerika mocsaraiban őshonos virginiai mocsárciprust (Taxodium 

distichum) feltehetően a XIX. század végén ültették. Más botanikus kertekben is 

találkozhatunk mocsárciprusokkal, de itt találjuk a legszebben fejlett légzőgyökereket, 

melynek oka, hogy a fa egy tóba nyúló földnyelvre lett ültetve és gyökerei minden irányban 

elérik a vizet. Jellemzője, hogy kérge vörösesbarna, tűlevelei fűzöldek, lágyak és 

fésűszerűen állnak, majd ősszel vöröses színbe borulva lehullanak. Tobozai aprók, 

gömbölydedek, melyben a fedő - és termőpikkelyek összeforrtak. Mocsaras helyen élő 

példányai ciprusbabákat növeszt, hogy a vízben álló gyökereknek biztosítsa az oxigént. 

(20. ábra) A mocsárciprushoz szintén elhelyeztem egy állomást, hogy a diákok a feltett 

kérdések megválaszolásával jobban megismerjék ezt a fát. A ciprusbabák közelében áll egy 

hatalmas fa, melyet teljesen benőtt a közönséges borostyán (Hedera helix), ezt a fát is 

beleépítettem az állomásba, hogy a diákok megálljanak és megcsodálják, illetve az 

ismeretiket bővítve megtudhatják, hogy a borostyán nem élősködik a fán, csak járulékos 

gyökereivel kapaszkodik.  

19. ábra 

Vízimalom megbújva a növényzetben 
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forrás: saját kép 

Tovább haladva a patak partján a diákok eljutnak a vizes élőhelyek című állomásra, ahol 

megismerkedhetnek a kert vízrendszerében és környékén élő élőlényekkel. Ezt követően a 

látogatók elsétálnak a Nagy-tó mellett és elérkeznek az utolsó állomáshoz, mely a kert 

madarait ismerteti meg a feladatmegoldókkal. A madarakról szóló ismertető táblával 

szemben a tanulók találkozhatnak a kínai pagodafával (Sophora japonica), mely a 

pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozik. Levelei páratlanul szárnyaltak, hegyes 

csúcsúak, fehér virágait csak nyáron csodálhatjuk meg. Jól tűri a városok szennyezett 

levegőit, így ott is találkozhatunk velük. Őshazája Korea és Kelet-Kína, Kínában a 

különböző társadalmi osztályok tagjainak sírjára csak előre meghatározott fa kerülhetett és 

a tudósok számára ez a fa volt meghatározva. 

Az útvonal legvégén a tanulók eljutnak a rendszertani gyűjtemény középpontjára, ahol 

rátekinthetnek a legyezőszerűen elhelyezett több mint 80 ágyásra, mely ismét emlékezteti 

őket a növényvilág sokszínűségére. A domb tetején a borbolyafélék (Berberidaceae) kaptak 

helyet, bal kéz felé pedig a szegfűfélék (Caryophyllaceae) gazdag gyűjteménye látható. A 

pillangósvirágúak (Leguminosae) középen kaptak helyet. A dombról jobb kéz felé indulva 

az egyszikűek sokfélesége fogad. Tavasszal a liliomfélék (Liliaceae) ágyásába a tulipánok 

(Tulipa) és jácintok (Hyacinthus) virágait láthatjuk először, majd utána megjelenik a 

gyönyörű császárkorona (Fritillaria imperialis). 

20. ábra 

Ciprusbabák a tó partján 
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9. A TANÖSVÉNYHEZ KÉSZÜLT MUNKALAPOK 

A Nemzeti Botanikus Kertbe tervezett tanösvényhez készült munkalapokat elkészítettem 

nyomtatható és digitalizált változatban is. Mindkét változatnak van sok előnye és bizony 

hátránya is, a csoportot kísérő pedagógus eldöntheti melyik illik jobban a csoport 

összetételéhez. A nyomtatható és digitalizált változat majdnem teljesen azonos, a 

digitalizálás miatt néhány feladatot szükséges volt átírnom. A kézzel fogható változat egy 

komplett foglalkoztató füzet formájában készült el, amely egységes és átlátható, ezzel 

segítve a diákokat. Ennek előnye, hogy a tanulók valóban egy kézzel fogható füzetben 

dolgoznak és nincs más zavaró tényező. A digitalizált esetben a diákok okostelefonokon 

dolgoznak, melyet valószínűleg nagyon élveznének, de nehéz elszakadni a zavaró 

tényezőktől, egy - egy üzenet, egy - egy látogatás a Facebookon, Instagramon. A kézzel 

fogható feladatok előnye ugyan, hogy minden saját kézzel leírt mondat jobban rögzül, de 

nagyon gyorsan el is tud kallódni, összegyűrődni vagy akár elszakadni ez a füzet és akkor 

bizony nem tehető el hosszú távra. A digitális verzió tartós, akár évek múltán is könnyen 

elővehető és semmilyen más eszközre nincs szükségük a diákoknak, csak az amúgy is 

mindig náluk lévő telefonra. Környezettudatos szempontokat szem előtt tartva, a digitális 

esetben nem szükséges sok-sok papírt felhasználni. 

Mind a két változat felhasználható akár önálló, akár csoportmunkára és ezáltal a diákok saját 

ütemükben fedezik fel, ismerik meg a botanikus kertet. A munkalapokhoz tartozik egy 

térkép, mely segíti a tanulókat, hogy megtalálják az útvonalat és az egyes állomásokat. A 

feladatlapok elkészítése során arra törekedtem, hogy kreatív, érdekes és változatos 

feladatokat készítsek, melyek felkeltik a diákok érdeklődését. A feladatlapok tizenéves 

tanulóknak készültek, akik már tanulnak biológiát, de természetesen bármilyen korosztály 

számára lehet érdekes és megoldható. Arra törekedtem, hogy a feladatok megoldásához némi 

előzetes tudás előhívása mellett a kertben elhelyezett információs táblák tanulmányozása 

szükséges. 

Fontosnak tartom, hogy előtérbe helyezzük az aktív tanulást, mellyel a diákok a saját 

tempójukban és a saját tapasztalásaik, megfigyeléseik útján jutnak új információkhoz vagy 

éppen a korábban tanult ismereteket elevenítik fel. Erre szolgálnak ezek az általam készített 

munkalapok, hogy a diákok akár önállóan, akár csapatban ezzel fejlesztve a kooperációt 

megismerjék és felfedezzék a Nemzeti Botanikus Kertet. 
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9.1. Foglalkoztató füzet nyomtatható változatban 

A foglalkoztató füzet 8 állomást tartalmaz, bevezető lapjain találják a diákok a térképet és a 

kertben betartandó szabályokat. Az állomásokat úgy építettem fel, hogy a tanulók 

felfedezzék a különböző élőhelyek változatos, gazdag élővilágait. Egyaránt alkalmaztam 

nyílt és zárt végű feladatokat is és törekedtem a változatos feladattípusokra. A 

leghatékonyabb módszer, ha a diákok a környezetben tanulhatnak a környezetről és saját 

tapasztalatszerzés útján.  

A nyomtatható formátumban is megjelenik az IKT, mégpedig QR kódok segítségével, 

fontosnak tartottam, hogy beleépítsek néhány érdekességet a feladatlapokba. Ezáltal az 

érdeklődő diákok még több információhoz juthatnak vagy a gyorsabban haladók is le tudják 

kötni magukat ezek elolvasásával. 
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Köszöntelek a Nemzeti Botanikus Kertben Vácrátóton! 

A Vácrátóti Botanikus Kert 27 hektáron terül el és több mint 12 000 fajával és fajtájával a 

leggazdagabb hazánkban. Országos jelentőségű természetvédelmi terület, mely épületeivel, 

történelmi kertstílusával műemléki védelem alatt is áll. 

A kert látogatása során a következő szabályok betartása kötelező! 

 A kijelölt utakról letérni tilos! 

 A látogatás elől elzárt területre belépni tilos! 

 A kert minden növénye védett, így szedése, tépkedése, rongálása, fák, cserjék 

ágainak letörése vagy termések begyűjtése szigorúan tilos! 

 Ne szemetelj a kertben! 

 Ne hangoskodj sétád során!  

Az általam kijelölt tanösvény 8 állomást foglal magába. Minden állomáshoz tartozik egy 

feladatsor, melynek megoldásához az útvonalon található növények megfigyelése és a 

botanikus kertbe elhelyezett információs táblák, a növények tábláinak tanulmányozása 

szükséges. 

A tanösvény útvonala: 
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I. ÁLLOMÁS 

A BERKENYEHÁZ REJTVÉNYE 

A Berkenyeház kiállítása sokoldalú, az alábbi rejtvény minden kérdése, állítása 

megtalálható itt a kiállításon. Keresd meg a helyes válaszokat és töltsd ki a 

keresztrejtvényt! 

1. A jelenleg is élő legősibb fafaj, egyedül Kínában honos. Tudományos néven Ginkgo 

biloba. 

2. Ebből a növényből készítik a pamutot. 

3. Hazánkba bekerülő növények gyűjtőneve, amelyek rendkívül felszaporodnak és 

kiszorítják az őshonos fajokat. Ezeket …………. vagy özönfajnak nevezzük. 

4. A leggyorsabban növő növény, fiatal hajtásai akár 91 cm-t is nőhetnek naponta. 

5. Jellemzően a fakanál alapanyaga. 

6. A ház névadó növényének virágszíne. 

7. A sör alapanyaga. 

8. Itt él a világ legnagyobb virága, amely kb. 1 m átmérőjű és 8 kg súlyú. 

9. Ebből a fenyőfajtából készül a hegedűgyanta. 

10. Magyarországon invazív faj, mely Kínából és Koreából származik. Az egész növény 

erős szagú, nagy összetett szőrös levelei és fehér virágzata van. 

Megfejtés: rovarhotel 

Ha sikeresen bejártad a tanösvényt a legvégén megtekintheted a megfejtésben kapott 

építményeket. 

Írd le megfejtésben kapott építmények funkcióit! 

Funkciói: fészek, átmeneti szállás, téli menedék és étel a rovarok számára 
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II. ÁLLOMÁS 

A TAVASZ HÍRNÖKEI 

Figyeld meg az üvegházig tartó utad során az útvonal 

mentén megtalálható lágy szárú virágokat és jegyezd fel 

őket! Vizsgáld meg a növényeket a tanult szempontok 

szerint és döntsd el, hogy a zárvatermők mely osztályába 

tartoznak! 

1. hisszári tulipán    egyszikű / kétszikű 

2. asszír kockásliliom    egyszikű / kétszikű 

3. örmény gyöngyike    egyszikű / kétszikű 

4. kis meténg      egyszikű / kétszikű 

5. sárga tyúktaréj    egyszikű / kétszikű 

6. pongyola pitypang    egyszikű / kétszikű 

7. fehér nárcisz     egyszikű / kétszikű 

8. pettyegetett tüdőfű    egyszikű / kétszikű 

9. bogláros szellőrózsa    egyszikű / kétszikű 

10. pirosló hunyor     egyszikű / kétszikű 
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III. ÁLLOMÁS  

A SZÁRAZSÁG SZIGETÉN 

1. Sivatagok jellemzői 

Válaszd ki a helyes választ! 

 

1. Hol helyezkednek el trópusi sivatagok? 

A: a trópusi esőerdők szomszédságában 

B: a forró éghajlati övezetben a térítők mentén 

C: az északi mérsékelt övezetben 

2. Mi nem jellemző a sivatagokra? 

A: 25 - 35 ℃-os napi hőingás 

B: az évi csapadék mennyisége nem haladja meg a 200 mm-t 

C: a felszínt sűrű növényzet borítja 

3. Mi eredményezi a szélsőséges szárazságot? 

A: a leszálló légáramlatok 

B: óceántól való távolság 

C: tengerszint feletti magasság 

2. Melyik a Föld legnagyobb kiterjedésű sivatagja? (Használd a térképet!) 

afrikai Szahara 

3. Melyik kifejezés illik a szövegbe? Húzd alá a megfelelőt! 

Az amerikai sivatagok jellemző növényei a kaktuszok. A 

legnagyobb a képen látható Mexikói-sivatagban élő 

óriáskaktusz. Az amerikai sivatagok kaktuszainak 

gyökérzete azért, hogy gyorsan felvegye a lehulló 

csapadékot mélyre hatolnak / szerteágaznak a talaj 

felszínén / nem ágaznak el. A száruk vizet raktároz, a 

leveleik pedig tövisekké / tüskékké / eltűnté alakultak. A 

kaktuszok esetében a fotoszintézist a gyökér / levél / szár 

végzi.  
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4. Ismerkedj meg a kaktusz - és pozsgásház sokoldalú növényeivel, fedezd fel mire 

használják / használták hazájukban az egyes növényeket! Egészítsd ki a táblázat 

hiányzó részeit! 

Melyik növény? Melyik része? Mire hasznosítható? 

olajfa olajbogyó olívaolaj: főzés, világítás 

aloék 
levelekből kinyert 

kocsonyás anyag 
gyógyászat, kozmetika 

agávék levelekből kinyert nedv tequila 

fügekaktuszok termés 
fogyasztható, kedvelt 

gyümölcs 

pálmaliliomok virág 
fogyasztják, 

C-vitaminban gazdag 

5. Melyik növénycsaládot ábrázolják a képek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: elefántlábfélék 

B: ördögcsáklyák 

D: murvafürtök 

C: hordó - és sünkaktuszok 
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IV. ÁLLOMÁS  

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK NYOMÁBAN 

1. Csoportosítd az energiaforrásokat! Segítségedre lehet a 

Karbonház energiaforrások táblái! 

szélenergia, földgáz, napenergia, kőolaj, feketeszén, vízenergia, geotermikus energia, 

atomenergia 

Tudsz még olyan alacsony szén-dioxid kibocsátású energiaforrást írni, amely itt 

nem szerepel a felsorolásban?  biomassza 

2. Melyik a kakukktojás? Minden oszlopban találsz egy oda nem illő kifejezést, keresd 

meg és húzd alá! A feladat megoldásához tanulmányozd a karbonház alacsony  

szén-dioxid kibocsátású energiaforrások tábláit! 

 Geotermikus energia 

felhasználási módjai 

Biomassza 

felhasználása 

Vízenergia 

Magyarországon 

A épületek fűtése bioüzemanyag 37 helyi vízerőmű 

B üvegházak fűtése villamosenergia termelés 
vízerőművek 66 %-a  

Dunán 

C uszodák, strandok 

vízellátása 
gyógyfürdők vízellátása 

évi 200 GWh 

energiatermelés 

D elektromos áram termelés hőenergia termelés 
vízerőmű üzemeltetési 

költsége magas 

3. Miben különbözik a napkollektor és a napelem az előállított energia szempontjából? 

A napkollektor hőenergiát, míg a napelem villamosenergiát termel. 
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4. Tanulmányozd az üvegházhatásról szóló táblát a Karbonházban és egészítsd ki az 

alábbi szöveget a megadott szavakkal! (Vigyázat több szó van megadva, mint amire 

szükség lenne!) 

hosszú, 20 ℃, visszaverődik, megegyező, hőenergiájának, elnyelődik, -18 ℃, rövid, 

ellentétes, üvegházhatású 

Az üvegházhatás lényege, hogy a földi légkör képes csapdába ejteni a napsugárzás 

1:hőenergiájának egy részét. Az üvegházhatású gázok védőrétege nélkül Földünk 

átlaghőmérséklete 2: -18 ℃ lenne. A napból érkező 3: rövid hullámú besugárzás 30%-a 

4: visszaverődik, 20%-át a légkör elnyeli. A napból érkező sugárzás közel fele a Föld 

felszínén nyelődik el. Ahhoz, hogy a Föld meg tudja tartani állandó hőmérsékletét 

szükséges, hogy a beérkező energiával 5: megegyező mennyiségűt sugározzon ki. A 

Földfelszín által kibocsátott főleg 6: hosszú hullámú infravörös hősugárzás, melyet az  

7: üvegházhatású gázok csak részben engednek távozni. 

5. Karikázd be az üvegházhatású gázokat! 
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V. ÁLLOMÁS 

A TRÓPUSI PIACON 

1. A trópusi piac kedvelt fogyasztható növényeit 

rejti a rejtvény, amelyek legtöbbje az otthoni 

háztartásban is fellelhető! Keresd meg ezeket a 

növényeket itt az orchidea-és broméliaházban, a 

teljes megoldáshoz a pálmaházba is el kell 

jutnod, ott találod a növények felét! 

 

Vízszintes: 

1. Egy 6 - 15 m magas örökzöld fa, 

melynek apró virágai és termése a 

törzsön fejlődnek. 

3. Az egyetlen gazdaságilag termesztett 

orchideaféle. 

4. A legjelentősebb élvezeti cikk, 

melyet először a XVI. században 

termesztettek Jemenben és Mokka 

kikötőjéből vitték Európába. 

(szóközzel írva) 

Függőleges: 

1. Fő alkotóeleme a curry fűszerkeveréknek 

és Indiában a jómód jelképnek tartották, a 

gyömbér rokona. 

2. Dél-Amerikában, már nagyon rég óta 

termesztett broméliaféle, melyet nyersen, 

konzervként vagy üdítőitalként 

forgalmaznak. 

5. Közkedvelt fatermetű növény, mely 

lágyszárú. A törzsnek kinéző része 

valójában a hatalmas egymáshoz simuló 

levelek nyele. 
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2. Az előző feladat néhány növényét láthatod a képeken, nevezd meg a növényeket. 

Van egy kakukktojás, amely nem szerepel az előző feladatban, de megtalálod őt az 

orchidea - és broméliaházban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A „C” jelű növény elég furcsa módon szerzi meg a számára szükséges ásványi 

anyagokat. 

a, Hogyan szerzi meg az ásványi anyagokat? Miért különlegesek ezek a növények? 

A csúszócsapdával elfogott rovarokat megemészti. 

b, Melyik része a növénynek a szembetűnő furcsa képződmény? 

A kancsóka levelei módosulnak kancsó alakúvá rovarfogás céljából. 

Sétád során tekintsd meg az üvegházak csodálatos virágait! 

FONTOS! Tanulmányozd a pálmaház melletti Vizes élőhelyek című 

táblát! 

A: ananász B: arab kávé 

D: kakaó C: kancsóka 
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VI. ÁLLOMÁS 

CIPRUSBABÁK 

Az állomásra érvén a tó partján szemed elé tárul a sok 

furcsa földből kiálló képződmény. A feladatod, hogy 

vizsgáld meg ezeket a képződményeket, keresd meg 

melyik növényhez tartozhat és válaszolj az alábbi 

kérdésekre! 

1. Melyik fához tartoznak a ciprusbabák? 

Virginiai mocsárciprus 

2. Milyen célt szolgálnak ezek? 

A növény földalatti, tartósan vízben álló gyökereinek biztosítja az oxigént, 

átszellőztető gyökerek. 

3. Milyen esetben növeszt ez a fa ilyen ciprusbabákat? 

A mocsaras helyen élő példányai fejlesztenek ilyen légzőgyökereket. 

4. A növények mely törzsébe sorolható ez a fa? 

A nyitvatermők törzsébe sorolható. 

5. Mit tudunk a leveleiről? 

Tűlevelei lágyak, fésűszerűen állók és ősszel lehullanak. 

6. Hol őshonos ez a faj? 

Észak-Amerika délkeleti részén mocsarakban, ártereken. 

A következő állomásig tartó utad során találkozhatsz egy fával, melyet teljesen benőtt 

egy másik növény. 

7. Melyik növény nőtte be ezt a fát? 

A közönséges borostyán. 

8. Ez a növény élősködik a fán? Válaszodat indokold meg! 

Nem élősködő, járulékos gyökereivel csak kapaszkodik a fán. 

 

Érdekesség! 

Olvasd be a kódot és nézd meg a mocsárciprus tobozát és tudj meg 

róla többet! 
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VII. ÁLLOMÁS 

A VIZEK GAZDAG ÉLŐVILÁGA 

A botanikus kert mesterséges tórendszere és környéke számtalan védett és veszélyeztetett 

fajnak ad otthont.  

1. Keresd meg, hogy a számokkal jelölt a kertben is előforduló állatokhoz milyen 

fogalom tartozik! A megfelelő betűjelet írd a pontozott vonalra! 

 

 

 

 

 

 

2. Az alábbi képek az előző feladat vízi vagy víz közeli állatait ábrázolja, nevezd 

meg őket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szarupajzs 

B ebihal 

C álarc 

D köpeny 

E légzsákok 

F nincs feje 

G tévesen vízipóknak hívják 

H 5 pár ízelt láb 

1. nagy tányércsiga   D 

2. tompa folyamkagyló  F 

3. tavi molnárpoloska G 

4. kisasszony szitakötő  C 

5. folyami rák   H 

6. kecskebéka   B 

7. mocsári teknős  A 

8. jégmadár   E 

A: jégmadár B: tavi molnárpoloska 

D: mocsári teknős 
C: folyami rák 
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3. A kert tórendszerében 22 halfaj telepedett meg, ezek közül 10 el van rejtve az 

alábbi szókirakóban. Keresd meg és írd le őket!  (A fajnevek vízszintesen, 

függőlegesen és átlósan is lehetnek!) 

 

4. Melyik a kakukktojás a három kép közül? Nevezd meg a képeken látható állatokat 

és karikázd be a kakukktojást! Indokold meg, miért lóg ki a sorból!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I K C S U K A B E D 

F Ü Z L M I B A D W É 

V U S Ü G É R N O É V 

H Q W Z E R T Z M U É 

A I C O N P Ó Ú O A R 

R D O G A O P L L Ő K 

C S M D P O N T Y F E 

S G P J H K L É K Á S 

A Í Ó Y A X C V Ó B Z 

N M A G L K W I Z U E 

F O G A S S Ü L L Ő G 

1. csuka 

2. domolykó 

3. harcsa 

4. compó 

5. küsz 

6. fogassüllő 

7. naphal 

8. sügér 

9. ponty 

10. dévérkeszeg 

 

A: csuka 

C: harcsa 

B: angolna 

A kert vízrendszerében nem él. 
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VIII. ÁLLOMÁS 

„MADARAT TOLLÁRÓL…” 

Elérkeztél az utolsó állomásra, itt megismerheted kicsit közelebbről a kertben megjelenő 

madarakat. A botanikus kertben 62 madárfaj fészkelése bizonyított, a kertben sétálva 

megpillanthatod némelyiket és a hangjukat egészen biztos hallhatod.  

1. Oldd meg az alábbi képes betűrejtvényeket! 

LICTENGE SZÖREMÖK 

  

1, TENGELIC 2, ÖKÖRSZEM 

 

AJÓKSZ BILLERÁZBAGETŐDA 

  

3, SZAJKÓ 4, BARÁZDABILLEGETŐ 

2. Az alábbi szótaghalmazból három madár nevét lehet összerakni, mind a három 

költ a kertben. 

CI-,     FECS-,      RÁT-,       PO-, 

SZÉN-,   KE-,     GE-,    BA-,    TA-, 

SZÁ-,     NE-,       TI-,          FÜS-, 

1. széncinege 

2. füsti fecske 

3. barátposzáta 
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3. Az alábbi felsorolásból egy nem illik oda, keresd meg és húzd alá a kakukktojást! 

 
1. Észlelt a költése a 

kertben 

2. Hazánkban védett 

madár 

3. Természetvédelmi 

értéke 25.000 Ft 

A csuszka mezei veréb meggyvágó 

B házi rozsdafarkú seregély nagy fakopáncs 

C fenyőrigó karvaly sárgarigó 

D vörösbegy szarka molnárfecske 

4. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy Igazak (I) vagy Hamisak (H)! 

1. A madarak testét borító toll anyaga szaru. I 

2. A madarak mindegyike változó testhőmérsékletű. H 

3. A balkáni gerle hazánkban nem védett. I 

5.  A következő kérdésekre egyetlen számmal kell válaszolnod! 

a, Hány lába van összesen 3 kárókatonának, 4 havasi cincérnek, 5 bölömbikának és 2 

zöld küllőnek? 

44 láb 

b, Hány forintot érnek összesen azok a pénzérmék, melyek hátoldalán 5 kerecsensólyom, 

4 magyar nőszirom és 12 nagy kócsag látható? 

390 Ft-ot érnek 

 

Érdekesség!  

2022 év madara látható a képen. Nézd meg melyik ez a madár! 
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9.2. Foglalkoztató füzet digitalizált változatban 

Az előbb ismertetett foglalkoztató füzetet elkészítettem digitalizált változatban is az 

ExeLearning program segítségével. Ma már elkerülhetetlen a digitális eszközök integrálása 

az oktatásba, ezen keresztül a mai diákok szívesebben, könnyebben tanulnak. A program 

előnye, hogy könnyen kezelhető, így csekély számítógépes ismerettel is gyorsan és 

egyszerűen szerkeszthetünk frappáns feladatlapokat. Másik hatalmas előnye, hogy internet 

nélkül használható, a diákok előre letöltik az általam elkészített foglalkoztató füzetet, és 

utána nem szükséges állandó internetkapcsolat. Először elkészítettem a papír alapú 

foglalkoztató füzetet, majd utána az ExeLearning „iDevices” (Taneszközök) széles 

kínálatának köszönhetően szinte minden feladatot tudtam digitalizálni. A digitális feladatsor 

előnye az is, hogy nagyon könnyen megújítható, így bármikor tehetünk bele új képeket, akár 

feladatokat. Én magam is szeretném tovább gondolni a feladatsort és elkészíteni a különböző 

évszakokra specializálva. 

Ebben a feladatsorban zárt végű feladatokat alkalmaztam. Ennek előnye, hogy a diákok 

azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményéről. A tanulók felfedezhetik önállóan egy 

okostelefonnal a botanikus kertet, vagy akár csoportban is egy tablettel, ha van ilyenre 

lehetőség. A digitalizált feladatsor hozzájárul a diákok önálló aktív tanulásához, és saját 

tempójukban tanulmányozhatják a kertet, ezzel differenciált oktatást alkalmazva. A mai 

diákok kedvenc időtöltése, hogy a telefont nyomkodják, de ha ezt a cselekvést átfordítjuk a 

tanulás oldalára, akkor a tanulók aktívan, okoseszközt használva jutnak új ismeretekhez, és 

ezáltal a tanulás élménnyé válik számukra. 

9.3. Digitális tananyag ismertetése 

A digitális tananyagot, mint már említettem, az ExeLearning programban készítettem el. A 

legelső oldalon egy bevezető kép fogadja a diákokat, majd a kertben betartandó szabályokat 

olvashatják el. A következő egységre kattintva egy térképet találnak, melyen a bejárandó út 

és az egyes állomások vannak megjelölve. Ezt követően nyolc fejezetre bontottam a 

tananyagot, minden fejezet az adott állomáshoz tartozó feladatokat tartalmazza. Igyekeztem 

változatos feladattípusokat alkalmazni, és az „iDevice” (Taneszközök) listából minél többet 

felhasználni. Az első állomás a Berkenyeház rejtvényét tartalmazza, amely papír alapon egy 

keresztrejtvény, és itt digitálisan ezt a LearningApps programmal oldottam meg. Ehhez a 
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programhoz szükséges internet kapcsolat, így előre tudatosan alakíthatunk úgy csoportokat 

a diákokból, hogy minden csapatban legyen internettel rendelkező tanuló, vagy akár ki is 

nyomtatható ez a rejtvény, ha a csoport összetétele nem engedi meg az internetkapcsolatot. 

A rejtvény linkjét ágyaztam be, és rákattintva rögtön eljutunk a rejtvény oldalára (21. ábra), 

ezután a megoldást be kell írniuk az eXe felületére, itt egy Szókitöltős teszt opciót 

választottam. 

Az első állomás utolsó feladata egy Feleletválasztós teszt, melyben több válaszlehetőség is 

helyes, ez a feladat a megoldásban szereplő rovarhotelekre irányul. (22. ábra) 

A második állomás egy mozgó állomást jelent a Berkenyeháztól az Üvegházakig, ennek fő 

témája az útvonalon megtalálható lágy szárú virágok és a zárvatermők két osztályának 

megkülönböztetése. Ezt az állomást az áprilisi vegetációra alkottam meg, de könnyen 

átalakítható bármelyik hónapra / évszakra. A digitális tananyagban itt képfelismerést 

használtam: a képek alapján keressék meg, ismerjék fel a kertben a virágokat, és a 

21. ábra 

Keresztrejtvény a LearningApps programban 

22. ábra 

Feleltválasztós teszt több jó válasz lehetőséggel 



64 

 

Szókitöltős teszt modullal nevezzék meg őket, majd egyszerű választással (Feleletválasztós 

teszt) döntsék el, hogy egyszikű vagy kétszikű az adott növény. A harmadik állomás fő 

témája a sivatagok általános jellemzői és a száraz élőhelyek élővilágának megismerése. A 

már korábban ismertetett feladattípusok mellett itt új feladatként jelenik meg a 

szövegkiegészítés legördülő válaszlistás modullal (DropDown Activity). (23. ábra) 

 A negyedik állomás központi témája a megújuló energiaforrások. Feladattípusok 

szempontjából változatos állomás: alkalmaztam egyszerű választást (Feleletválasztós teszt), 

többszörös választást (Feleletválasztós teszt, több jó válasz), Szókitöltős tesztet és 

szövegkiegészítést is legördülő listával (DropDown Activity). Az ötödik állomáson szintén 

található egy rejtvény, amely a trópusi haszonnövényeket mutatja be. Az első állomásban 

ismertetett LearningApps programban készítettem el a rejtvényt, és ide a digitális 

tananyagba már csak a linkjét ágyaztam be. A hatodik állomás papír alapon önállóan 

megválaszolandó kérdéseket tartalmaz a mocsárciprusról, ezt digitális változatban 

átalakítottam Feleletválasztós teszt modullá. (24. ábra) 

A digitális tananyag egészére jellemzőek a zárt végű feladatok, hogy a program 

automatikusan ellenőrizni tudja, és a diákok rögtön visszajelzést kapjanak munkájuk 

eredményéről. Természetesen emellett is nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen 

23. ábra 

Szövegkiegészítés DropDown Activity-vel 

24. ábra 

Egyszerű Feleltválasztós teszt 



65 

 

kirándulás után üljön le együtt az osztály a kísérő tanárral, és beszéljék meg a látottakat, a 

feladatokat, hogy történjen reflexió, visszacsatolás. Ezen állomáshoz a foglalkoztató 

füzetben tartozik egy QR kód, melyben részletesen olvashatnak a mocsárciprusról, és 

megnézhetik a tobozát. Ezt sem szerettem volna kihagyni a digitális változatból, így QR kód 

helyett az oldal linkjét ágyaztam be. A hetedik állomásba bekerült egy új feladattípus, mert 

a nem digitális feladatsorban található egy betűhalmazos feladat, melyben a kert 

tórendszerében előforduló halak neveit kell kikeresni. Sajnos ezt a feladatot nem tudtam 

digitalizálni, így alkalmaztam egy új taneszközt, az Összekevert listát (Scrambled List), 

melyben egy táplálékláncot kell sorba rakni a diákoknak. (25. ábra) 

Az állomás központi témája a kert tórendszerében előforduló élőlények megismerése. Az 

utolsó állomás feladatainak segítségével a tanulók megismerhetik a botanikus kert 

madárvilágát. Itt szintén alkalmaztam egy új feladattípust, az Igaz-Hamis kérdéseket. 

(26. ábra) 

 

25. ábra 

Tápláléklánc sorbarakása Scrambled List-el 

26. ábra 

Igaz-hamis kérdések 
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Érdekességként a feladat legvégére ismét bekerült egy link beágyazás: a diákok a képre 

kattintva megtudhatják, hogy melyik madár lett idén az év madara. A feladatok többsége 

megoldható kizárólag a kert felfedezésével, néhol igényel egy - egy feladat biológia 

háttértudást, mellyel a már korábban tanultak eleveníthetők fel és helyeződnek új 

kontextusba.  
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10. ÖSSZEGZÉS 

Véleményem szerint az általam kijelölt útvonal és az ehhez készült munkalapok jól 

alkalmazható kiegészítői lehetnek a biológiaoktatásnak. A sétaút kijelölésénél a célom az 

volt, hogy bejárható távolságú legyen, és tartalmazza a botanikus kert minél több 

érdekességét. Az útvonal bemutatásánál csak néhány növényre fókuszáltam, melyek 

érdekesek lehetnek a diákoknak, valójában ez csak töredéke a kert növényvilágának. A bejárt 

útvonal és a hozzá tartozó munkalapok hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok felfedezzék a 

botanikus kert és ezáltal a növényvilág sokszínűségét. Fontosnak tartottam, hogy a 

foglalkoztató füzet elkészüljön digitalizált változatban is, hiszen ma már az IKT használata 

elengedhetetlen az oktatásban. Szeretném kiemelni, hogy a munkalapokba belekerült egy a 

globális környezeti problémákkal foglalkozó állomás, melynek hatalmas jelentősége van. A 

globális problémákért az egész emberiség felelős, és fontos, hogy a diákok is megismerjék, 

és tudjanak felelős állampolgárként élni harmóniában a környezetükkel. 

A mai világban a diákokat nem igazán érdeklik az őket körülvevő világ csodái. 

Biológiatanárként feladatunk, hogy felkeltsük az érdeklődésüket, és felfedezzék a természet 

értékeit. Egy-egy ilyen rendhagyó foglalkozás során a diákok pozitív élményekkel 

gazdagodhatnak a természetben, és eközben még tanulnak is. Célom, hogy tanárként az 

általam tanított diákokkal felfedeztessem a természet értékeit, és a környezetben 

tanulhassanak a környezetről. 
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Köszöntelek a Nemzeti Botanikus Kertben Vácrátóton! 

A Vácrátóti Botanikus Kert 27 hektáron terül el, és több mint 12 000 fajával és fajtájával a 

leggazdagabb hazánkban. Országos jelentőségű természetvédelmi terület, mely épületeivel, 

történelmi kertstílusával műemléki védelem alatt is áll. 

A kert látogatása során a következő szabályok betartása kötelező! 

 A kijelölt utakról letérni tilos! 

 A látogatás elől elzárt területre belépni tilos! 

 A kert minden növénye védett, így szedése, tépkedése, rongálása, fák, cserjék 

ágainak letörése vagy termések begyűjtése szigorúan tilos! 

 Ne szemetelj a kertben! 

 Ne hangoskodj sétád során!  

Az általam kijelölt tanösvény 8 állomást foglal magába. Minden állomáshoz tartozik egy 

feladatsor, melynek megoldásához az útvonalon található növények megfigyelése és a 

botanikus kertbe elhelyezett információs táblák, a növények tábláinak tanulmányozása 

szükséges. 

A tanösvény útvonala: 



 

I. ÁLLOMÁS 

A BERKENYEHÁZ REJTVÉNYE 

A Berkenyeház kiállítása sokoldalú. Az alábbi rejtvény minden kérdése, állítása 

megtalálható itt a kiállításon. Keresd meg a helyes válaszokat, és töltsd ki a 

keresztrejtvényt! 

1. A jelenleg is élő legősibb fafaj, egyedül Kínában honos. Tudományos néven Ginkgo 

biloba. 

2. Ebből a növényből készítik a pamutot. 

3. Hazánkba bekerülő növények gyűjtőneve, amelyek rendkívül felszaporodnak, és 

kiszorítják az őshonos fajokat. Ezeket …………. vagy özönfajnak nevezzük. 

4. A leggyorsabban növő növény, fiatal hajtásai akár 91 cm-t is nőhetnek naponta. 

5. Jellemzően a fakanál alapanyaga. 

6. A ház névadó növényének virágszíne. 

7. A sör alapanyaga. 

8. Itt él a világ legnagyobb virága, amely kb. 1 m átmérőjű és 8 kg súlyú. 

9. Ebből a fenyőfajtából készül a hegedűgyanta. 

10. Magyarországon invazív faj, mely Kínából és Koreából származik. Az egész növény 

erős szagú, nagy összetett szőrös levelei és fehér virágzata van. 

Megfejtés: ………………………………….. 

Ha sikeresen bejártad a tanösvényt, a legvégén megtekintheted a megfejtésben kapott 

építményeket. 

Írd le megfejtésben kapott építmények funkcióit! 

……………………………………………………………………………………. 

8. 



 

II. ÁLLOMÁS 

A TAVASZ HÍRNÖKEI 

Figyeld meg az üvegházig tartó utad során az útvonal 

mentén megtalálható lágyszárú virágokat, és jegyezd fel 

őket! Vizsgáld meg a növényeket a tanult szempontok 

szerint, és döntsd el, hogy a zárvatermők mely osztályába 

tartoznak! 

1. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

2. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

3. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

4. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

5. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

6. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

7. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

8. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

9. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

10. ………………………………………    egyszikű / kétszikű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ÁLLOMÁS  

A SZÁRAZSÁG SZIGETÉN 

1. Sivatagok jellemzői 

Válaszd ki a helyes választ! 

 

1. Hol helyezkednek el trópusi sivatagok? 

A: a trópusi esőerdők szomszédságában 

B: a forró éghajlati övezetben a térítők mentén 

C: az északi mérsékelt övezetben 

2. Mi nem jellemző a sivatagokra? 

A: 25-35 ℃-os napi hőingás 

B: az évi csapadék mennyisége nem haladja meg a 200 mm-t 

C: a felszínt sűrű növényzet borítja 

3. Mi eredményezi a szélsőséges szárazságot? 

A: a leszálló légáramlatok 

B: az óceántól való távolság 

C: a tengerszint feletti magasság 

2. Melyik a Föld legnagyobb kiterjedésű sivataga? (Használd a térképet!) 

…………………………………………………………. 

3. Melyik kifejezés illik a szövegbe? Húzd alá a megfelelőt! 

Az amerikai sivatagok jellemző növényei a kaktuszok. A 

legnagyobb a képen látható Mexikói-sivatagban élő 

óriáskaktusz. Az amerikai sivatagok kaktuszainak 

gyökérzete azért, hogy gyorsan felvegye a lehulló 

csapadékot, mélyre hatol / szerteágazik a talaj felszínén / 

nem ágazik el. A száruk vizet raktároz, a leveleik pedig 

tövisekké / tüskékké / eltűntté alakultak. A kaktuszok 

esetében a fotoszintézist a gyökér / levél / szár végzi.  

 

 

 



 

4. Ismerkedj meg a Kaktusz-és pozsgásház sokoldalú növényeivel, fedezd fel mire 

használják/használták hazájukban az egyes növényeket! Egészítsd ki a táblázat 

hiányzó részeit! 

Melyik növény? Melyik része? Mire hasznosítható? 

…………… olajbogyó ……………. 

aloék ………………. ……………. 

……………. ………………. tequila 

fügekaktuszok termés …………… 

…………… virág 
fogyasztják, 

C-vitaminban gazdag 

5. Melyik növénycsaládot ábrázolják a képek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: ………………………… 

B: …………………………………. 

D: …………………… C: …………………………………… 



 

IV. ÁLLOMÁS  

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK NYOMÁBAN 

1. Csoportosítd az energiaforrásokat! Segítségedre 

lehetnek a Karbonház energiaforrások táblái! 

szélenergia, földgáz, napenergia, kőolaj, feketeszén, vízenergia, geotermikus energia, 

atomenergia 

Tudsz még olyan alacsony szén-dioxid kibocsátású energiaforrást írni, amely itt nem 

szerepel a felsorolásban?  ……………………………………… 

 

2. Melyik a kakukktojás? Minden oszlopban találsz egy oda nem illő kifejezést, keresd 

meg és húzd át! A feladat megoldásához tanulmányozd a Karbonház alacsony szén-

dioxid kibocsátású energiaforrások tábláit! 

 
Geotermikus energia 

felhasználási módjai 

Biomassza 

felhasználása 

Vízenergia 

Magyarországon 

A épületek fűtése bioüzemanyag 37 helyi vízerőmű 

B üvegházak fűtése villamos energia termelés 
vízerőművek 66 %-a  

Dunán 

C 
uszodák, strandok 

vízellátása 
gyógyfürdők vízellátása 

évi 200 GWh 

energiatermelés 

D elektromos áram termelés hőenergia termelés 
a vízerőmű üzemeltetési 

költsége magas 

 

3. Miben különbözik a napkollektor és a napelem az előállított energia szempontjából? 

………………………………………………………………………………………. 

 



 

4. Tanulmányozd az üvegházhatásról szóló táblát a Karbonházban, és egészítsd ki az 

alábbi szöveget a megadott szavakkal! (Vigyázz, több szó van megadva, mint amire 

szükség lenne!) 

hosszú, 20 ℃, visszaverődik, megegyező, hőenergiájának, elnyelődik, -18 ℃, rövid, 

ellentétes, üvegházhatású 

Az üvegházhatás lényege, hogy a földi légkör képes csapdába ejteni a napsugárzás 

1:………….. egy részét. Az üvegházhatású gázok védőrétege nélkül Földünk 

átlaghőmérséklete 2: ………………….. lenne. A napból érkező 3: …………..hullámú 

besugárzás 30%-a 4:………………….., 20%-át a légkör elnyeli. A napból érkező sugárzás 

közel fele a Föld felszínén nyelődik el. Ahhoz, hogy a Föld meg tudja tartani állandó 

hőmérsékletét, szükséges, hogy a beérkező energiával 5:……………… mennyiségűt 

sugározzon ki. A Földfelszín által kibocsátott főleg 6:…………hullámú infravörös 

hősugárzás, melyet az 7:……………………. gázok csak részben engednek távozni. 

5. Karikázd be az üvegházhatású gázokat! 

vízgőz, oxigén, metán, ózon, nitrogén, szén-dioxid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. ÁLLOMÁS 

A TRÓPUSI PIACON 

1. A trópusi piac kedvelt fogyasztható növényeit 

rejti a rejtvény, amelyek legtöbbje az otthoni 

háztartásban is fellelhető. Keresd meg ezeket a 

növényeket itt az orchidea-és broméliaházban! A 

teljes megoldáshoz a pálmaházba is el kell 

jutnod, ott találod a növények felét! 

 

Vízszintes: 

1. Egy 6-15 m magas örökzöld fa, 

melynek apró virágai és termése a 

törzsön fejlődik. 

3. Az egyetlen gazdaságilag termesztett 

orchideaféle. 

4. A legjelentősebb élvezeti cikk, 

melyet először a XVI. században 

termesztettek Jemenben, és Mokka 

kikötőjéből vitték Európába (szóközzel 

írva). 

Függőleges: 

1. Fő alkotóeleme a curry fűszerkeveréknek. 

Indiában a jómód jelképnek tartották, a 

gyömbér rokona. 

2. Dél-Amerikában már nagyon régóta 

termesztett broméliaféle, melyet nyersen, 

konzervként vagy üdítőitalként 

forgalmaznak. 

5. Közkedvelt, fa termetű növény, mely 

lágyszárú. A törzsnek kinéző része 

valójában a hatalmas egymáshoz simuló 

levelek nyele. 



 

2. Az előző feladat néhány növényét láthatod a képeken. Nevezd meg a növényeket! Van 

egy kakukktojás, amely nem szerepel az előző feladatban, de megtalálod őt az 

orchidea-és broméliaházban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A „C” jelű növény elég furcsa módon szerzi meg a számára szükséges ásványi 

anyagokat. 

a, Hogyan szerzi meg az ásványi anyagokat? Miért különlegesek ezek a növények? 

…………………………………………………………………………………. 

b, Melyik része a növénynek a szembetűnő furcsa képződmény? 

…………………………………………………………………………………..  

Sétád során tekintsd meg az üvegházak csodálatos virágait! 

FONTOS! Tanulmányozd a pálmaház melletti Vizes élőhelyek című táblát!  

 

A: ………………………………….. B: ……………………… 

D: …………………….. C: ……………………… 



 

VI. ÁLLOMÁS 

CIPRUSBABÁK 

Az állomásra érve a tó partján szemed elé tárul a sok 

furcsa, földből kiálló képződmény. A feladatod, hogy 

vizsgáld meg ezeket a képződményeket, keresd meg, 

melyik növényhez tartozhat, és válaszolj az alábbi 

kérdésekre! 

1. Melyik fához tartoznak a ciprusbabák? 

……………………………………………………. 

2. Milyen célt szolgálnak ezek? 

……………………………………………………. 

3. Milyen esetben növeszt ez a fa ilyen ciprusbabákat? 

……………………………………………………. 

4. A növények mely törzsébe sorolható ez a fa? 

……………………………………………………. 

5. Mit tudunk a leveleiről? 

……………………………………………………. 

6. Hol őshonos ez a faj? 

……………………………………………………. 

A következő állomásig tartó utad során találkozhatsz egy fával, melyet teljesen benőtt 

egy másik növény. 

7. Melyik növény nőtte be ezt a fát? 

……………………………………………………. 

8. Ez a növény élősködik a fán? Válaszodat indokold meg! 

……………………………………………………. 

 

Érdekesség! 

Olvasd be a kódot, nézd meg a mocsárciprus tobozát, és tudj meg róla 

többet! 

 

 

 



 

VII. ÁLLOMÁS 

A VIZEK GAZDAG ÉLŐVILÁGA 

A botanikus kert mesterséges tórendszere és környéke számtalan védett és veszélyeztetett 

fajnak ad otthont.  

1. Keresd meg, hogy a számokkal jelölt, a kertben is előforduló állatokhoz milyen 

fogalom tartozik! A megfelelő betűjelet írd a pontozott vonalra! 

 

 

 

 

 

 

2. Az alábbi képek az előző feladat vízi vagy víz közeli állatait ábrázolják. Nevezd meg 

őket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szarupajzs 

B ebihal 

C álarc 

D köpeny 

E légzsákok 

F nincs feje 

G tévesen vízipóknak hívják 

H 5 pár ízelt láb 

1. nagy tányércsiga   ……. 

2. tompa folyamkagyló  …….. 

3. tavi molnárpoloska …….. 

4. kisasszony szitakötő  …….. 

5. folyami rák   …...... 

6. kecskebéka   …….. 

7. mocsári teknős  …….. 

8. jégmadár   …….. 

A: ………………… B: ………………… 

D: ………………… 
C: ………………… 



 

3. A kert tórendszerében 22 halfaj telepedett meg, ezek közül 10 el van rejtve az alábbi 

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

átlósan is lehetnek!) 

 

 

 

 

4. Melyik a kakukktojás a három kép közül? Nevezd meg a képeken látható állatokat, 

és karikázd be a kakukktojást! Indokold meg, miért lóg ki a sorból!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I K C S U K A B E D 

F Ü Z L M I B A D W É 

V U S Ü G É R N O É V 

H Q W Z E R T Z M U É 

A I C O N P Ó Ú O A R 

R D O G A O P L L Ő K 

C S M D P O N T Y F E 

S G P J H K L É K Á S 

A Í Ó Y A X C V Ó B Z 

N M A G L K W I Z U E 

F O G A S S Ü L L Ő G 

1. ..…………………….. 

2. ..…………………….. 

3. ..…………………….. 

4. ..…………………….. 

5. ..…………………….. 

6. ..…………………….. 

7. ..…………………….. 

8. ..…………………….. 

9. ..…………………….. 

10. ……………………… 

 

A: ……………………. 

C: ……………………. 

B: ……………………. 



 

VIII. ÁLLOMÁS 

„MADARAT TOLLÁRÓL…” 

Elérkeztél az utolsó állomásra, itt megismerheted kicsit közelebbről a kertben megjelenő 

madarakat. A botanikus kertben 62 madárfaj fészkelése bizonyított, a kertben sétálva 

megpillanthatod némelyiket, és a hangjukat is egészen biztos hallhatod.  

1. Oldd meg az alábbi képes betűrejtvényeket! 

LICTENGE SZÖREMÖK 

  

1. ……………….. 2. …………………. 

 

AJÓKSZ BILLERÁZBAGETŐDA 

  

3. ………………… 4. ………………………… 

2. Az alábbi szótaghalmazból három madár nevét lehet összerakni, mind a három költ 

a kertben. 

CI-,     FECS-,      RÁT-,       PO-, 

SZÉN-,   KE-,     GE-,    BA-,    TA-, 

SZÁ-,     NE-,       TI-,          FÜS-, 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. ………………………........ 

 



 

3. Az alábbi felsorolásból egy nem illik oda. Keresd meg és húzd át a kakukktojást! 

 
1. Észlelt a költése a 

kertben 

2. Hazánkban védett 

madár 

3. Természetvédelmi 

értéke 25.000 Ft 

A csuszka mezei veréb meggyvágó 

B házi rozsdafarkú seregély nagy fakopáncs 

C fenyőrigó karvaly sárgarigó 

D vörösbegy szarka molnárfecske 

4. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! 

4. A madarak testét borító toll anyaga szaru.  

5. A madarak mindegyike változó testhőmérsékletű.  

6. A balkáni gerle hazánkban nem védett.  

5.  A következő kérdésekre egyetlen számmal kell válaszolnod! 

a, Hány lába van összesen 3 kárókatonának, 4 havasi cincérnek, 5 bölömbikának és 2 

zöld küllőnek? 

……………………………………………………………………………. 

b, Hány forintot érnek összesen azok a pénzérmék, melyek hátoldalán 5 kerecsensólyom, 

4 magyar nőszirom és 12 nagy kócsag látható? 

…………………………………………………………………………… 

 

Érdekesség!  

A 2022. év madara látható a képen. Nézd meg, melyik ez a madár! 

 

 

 

 


