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      Fotó- 
         pályázat  
 
A „Természetbarát” pályázatai során 
először hirdet meg fotó-pályázatot. A 
pályázat témája: Kora tavasz. 
Pályázhat bármely általános iskola tanuló-
ja. A pályázat beadásával a pályázó mun-
káinak további térítésmentes felhaszná-
lásához, neve feltűntetése mellett hozzá-
járul. 
 
Kategóriák:   

1. Élővilág 
2. Tájképek 

1 pályázó kategóriánként legfeljebb 5 képet 
küldhet. 
 
Beadási határidő: 2008. április 11. 
 
Az értékelés a 2 kategórián belül alsó és 
felső tagozat alkategóriában történik. 
 
A legjobb képeket kiállítás keretében mu-
tatjuk be. További nyereményként az alka-
tegóriák győztesei az osztályukkal egy-
napos őszi programon vehetnek részt az 
Erdei Iskolai Oktatóközpontban. 
 
A képekkel szembeni formai követel-
mények: 
Előhívott, nyomtatott képeknél a minimális 
méret a rövidebb oldal legalább 13 cm 
hosszú legyen. 
Digitális formátumban küldött képek ese-
tén a minimális felbontás 1200x1600-as   
(2 megapixel) legyen. 
 
A fényképek beküldési módjai: 

1. lehetőség: előhívott/nyomtatott 
(hagyományos vagy digitális) fényképek 
postai úton történő beküldése. 
A postai cím: NyME - AK Neveléstudomá-
nyi Intézet 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. 
A borítékra ráírni: Természetbarát 
Formai feltételek:  
Minimális méret: a rövidebb oldal legalább 
13 cm-es legyen; a képek hátuljára a fotós 
neve, lakcíme, iskola neve és címe, 

valamint a kép címe, a készítés helye (a 
hozzá legközelebbi település) és a készítés 
ideje legyen ráírva. 
 

2. lehetőség: CD-re vagy DVD-re írt 
digitális képek postai úton történő 
beküldése. 
Ennél a küldési formánál kérjük, hogy a 
cd-re vagy dvd-re egy word dokumen-
tumban kerüljenek fel a következők: a 
fotós neve, lakcíme, iskola neve és címe, 
valamint a képek címei, az egyes képek 
készítésének helye (a hozzá legközelebbi 
település) és a készítésük ideje. Vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor a borítékban egy 
külön lapon szerepeljenek a fenti adatok 
 

3. lehetőség: e-mailen való küldés. 
Az e-mailen történő küldés esetén a 
mellékletként csatolt képek mellé egy word 
dokumentumot is csatolni kell, amely 
tartalmazza a következőket: a fotós neve, 
lakcíme, iskola neve és címe, valamint a 
képek címei, az egyes képek készítésének 
helye (a hozzá legközelebbi település) és a 
készítésük ideje. 
e-mail: termeszetbarat@atif.hu 
A képek megérkezése után azonnal válasz 
e-mailt küldünk a sikeres fogadásról. Ha 
egy-két napon belül nem érkezik meg, 
akkor érdeklődni a fenti e-mail címen vagy 
a 20/599-78-38-as számon lehet. 
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Hírek az Erdei Iskolai Oktatóközpontból 

 
Tavasszal történt 

 
     Erdőpedagógia projekthetek 

 
Az Erdőpedagógia C típusú tantárgyhoz 

kapcsolódó hallgatói projekthét az idei évben a 
jelentkező hallgatók magas létszáma miatt két 
alkalommal került megrendezésre. Az első 
februárban, a második márciusban. 

A projekthetek során a hallgatókat komoly 
feladat elé állítjuk, mert míg napközben a 
projektmódszerről tanulnak, addig az esti 
műhelymunka során maguknak is össze kell 
állítaniuk egy projektet, amelyet az utolsó 
napon mutatnak be a Neveléstudományi 
Intézet oktatóiból és meghívott vendégekből 
álló zsűri, valamint a társaik előtt. A zsűri 
elnöke Kovátsné dr. habil Németh Mária 
intézetigazgató, projektvezető. 

Az idei projekthét vendégei voltak: Prof. dr. 
Solymos Rezső akadémikus, aki előadást is 
tartott a hallgatóknak az erdő közjóléti 
szerepéről, Roland Migende nyugalmazott 
erdészeti főtanácsos Németországból, Takács 
Eszter a Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület ügyvezetője és Malatinszky Ákos 
PhD hallgató a gödöllői egyetemről. 

A márciusi projekthét külön érdekessége 
volt, hogy 4 német erdőmérnök hallgató is 
részt vett a projekthéten. Ők a Weihenstephani 
Főiskolával való együttműködés keretében 
érkeztek, és kiválóan teljesítették a számukra is 
előírt feladatokat. 

 
Projektbemutatás 

 
Vers- és prózaíró pályázat eredménye 

 
2006 őszén hirdettük meg a 

„Természetbarát” újságban a vers- és prózaíró 

pályázatunkat, amelyhez a természet és az erdő 
védelméről és szeretetéről szóló verseket, 
meséket és történeteket vártunk általános 
iskolás diákoktól. 

Összesen 40 darab alkotás érkezett, amelye-
ket 4 kategóriába soroltunk és értékeltünk. 

 
A pályázat eredményei: 
 

Felső tagozat, versíró: 
1. Mednyánszky Alexandra: Legyen a 
természet örök (Pázmándi Horváth Endre Ált. 
Isk. 6.o., Felkészítő tanár: Somi Zsuzsanna) 
2. Németh Zsuzsanna: Tavaszi vers az erdőről 
(Gyárvárosi Általános Iskola, Győr, 6.o., 
Felkészítő tanár: Dr. Juhász Attiláné) 
3. Bak Mónika: Tanácsok természetvédőknek 
(Gyárvárosi Általános Iskola, Győr, 5.o., 
Felkészítő tanár: Dr. Juhász Attiláné) 
 
Felső tagozat, prózaíró: 
1. Szeremlei Szilvia: Séta a tavaszi erdőben 
(Általános Iskola-Grundschule Brennberg-
bánya 6.o., Felkészítő tanár: Markó Magdolna) 
2. Fazekas Eszter: A szemétdomb 
(Szigetközi Ált. Isk és AMI, Darnózseli, 6.o., 
Felkészítő tanár: Gregusné Szabó Melinda) 
3. Kovács Attila és Szabó Bence: A kis 
vízcseppek kirándulása (Szigetközi Ált. Isk és 
AMI, Darnózseli, 6.o., Felkészítő tanár: 
Gregusné Szabó Melinda) 
 
Alsó tagozat, versíró: 
1. Török Ágnes: Recseg, ropog 
(Tulipános Ált. Isk., Győr, 3. o., Felkészítő 
tanár: Kelemen Miklósné) 
2. Miksi Anna: Együtt könnyebb 
(Tulipános Ált. Isk., Győr, 3. o., Felkészítő 
tanár: Kelemen Miklósné) 
3. Verebélyi Viktória: Várakozás 
(Kazinczy Ferenc Ált. Isk. Tapolca 4. o., 
Felkészítő tanár: Ányosiné Varga Ildikó) 
 
Alsó tagozat, prózaíró: 
1. Czéhmester Regina: Az ajándék erdő 
(Péterfy Sándor Evangélikus Közokt. Kp., 
Győr, 4.o., Felkészítő tanár: Balázsné Szabó 
Ildikó) 
2. Szemerits Eszter: Csilla találkozása a 
természettel (Általános Iskola Sopronhorpács, 
4. o., Felkészítő tanár: Lenk Adrienn) 
3. Csiba Liliána: A búslakodó szarvas 
(Tulipános Ált. Isk., Győr, 3. o., Felkészítő 
tanár: Kelemen Miklósné) 
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A kategóriák nyertesei és helyezettjei 
tárgyjutalomban részesültek, valamint az egyes 
kategóriák nyertesei az osztályukkal egynapos 
programon vehettek részt az Erdei Iskolai 
Oktatóközpontban Ravazdon. 

Gratulálunk valamennyi pályázónak és 
köszönjük a felkészítő tanáraik munkáját. 
 
 

Nyári táborok 
 

Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően az 
idei évben már ötödik alkalommal hirdettük 
meg nyári táborainkat. 

Az idei évben hat nyári tábort szerveztünk. A 
6 hétből egyet a tavalyi évhez hasonlóan az 
Óbudai Harrer Pál Általános Iskola foglalta le. 
Az idei nyár érdekessége volt, hogy az egyik 
héten pedig a Bécsi Magyar Iskola diákjai 
táboroztak nálunk, akik elsősorban nyelv-
ápolási céllal érkeztek hozzánk. A többi négy 
táborba már visszatérő és újonnan érkező 
gyerekeket jelentettek be a szüleik. 

A nyári táborok az idei évben is jó hangula-
túak és élményekben gazdagok voltak. A 
gyerekek a hagyományos éjszakai túra mellett 
vadlesen, kerékpártúrákon és különféle ter-
mészetismereti foglalkozásokon vehettek részt, 
de a legnagyobb élményt talán az erdészet 
Ökoturisztikai Centrumában elkészült fürdő-
medence jelentette, amelyben kiváló mene-
déket találtunk a nem ritkán 30˚C-ot is meg-
haladó melegben. 

Jövőre újra lesz nyári tábor! 
 

 

Három nap veled 
 

2007. szeptember 19 és 22. között került 
megrendezésre Ravazdon, az Erdei Iskolai 
Oktatóközpontban a „Három nap veled” című 
pályázat. A pályázatot az Oktatásért Köz-
alapítvány hirdette meg 10-14 éves korosztály 
számára azzal a céllal, hogy a háromnapos 
projekt során különböző életkörülmények 
között élő gyerekek konkrét élethelyzetekben 
találkozzanak, együtt tevékenykedjenek, ta-
pasztalatokat gyűjtsenek egymás lakóhelyéről, 
életéről, valamint a programokon keresztül a 
gyerekek szociális kompetenciái és demok-
ratikus készségei fejlődjenek. 

A nyertes pályázatmegírásában és meg-
valósításában 4 oktatási intézmény (Általános 
Iskola, Óvoda és AMI Écs Ravazd Közok-tatási 
Társulása, a NyME Öveges Kálmán Gyakorló 
Általános Iskola, az Erdei Iskolai Oktatóközpont 
Ravazd és a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Kar Neveléstudományi Intézete) vett 
részt. A 3 napos projekten a két általános is-
kola 45 fő 5. osztályosa és kísérő tanáraik, 
valamint az Oktatóközpont 2 programvezetője 
és az Apáczai Kar egy erdőpedagógiás hall-
gatója vett részt. 

A programok központi helyszíne az Erdei 
Iskolai Oktatóközpont volt. Az első napot 
indító ismerkedő játékok után a 45 tanuló 3 
csoportban dolgozott. A másfél napos 
vizsgálati időszakban a csoportok 3 témakört 
(Falu, Természet és Erdőgazdálkodás) 
felfedeztető módszerrel vizsgálták. 

A falu témakörben a tanulók megismerték 
Ravazdot mint települést, ennek keretében 
interjút készítettek Feketéné Varga Mária pol-
gármesterasszonnyal, a népi kismesterségek 
közül a bognár munkájába nyertek betekintést. 
Végül Ravazd kultúrtörténeti nevezetességeit 
fedezhették fel. 

A természet témakör az erdőről, Ravazd 
meghatározó természeti kincsének a felfe-
dezéséről szólt. A középpontban az őszi erdő 
élővilága állt. 

A harmadik témakör az erdőgazdálkodás 
volt. A csoportok az erdészettörténeti gyűj-
temény segítségével megismerték a magyar 
erdők történetét, majd egy terepi séta keretében 
a fontosabb erdészeti munkálatokról és az erdő 
hármas funkciójáról tanultak. 

A gyerekek estéi sem maradtak program 
nélkül. Az első estén a két általános iskola 
bemutatkozása, második nap egy bátorság-
próbával egybekötött éjszakai túra, az utolsó 
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nap pedig egy közös bográcsban főzés tette 
emlékezetesebbé a 3 napot. 

Az utolsó nap délutánján került sor a 
vizsgálatok során tanultak bemutatására, mely-
re a csoportok délelőtt készülhettek fel. A be-
mutatás nem egyszerű elbeszélés volt, hanem 
rajzokkal, makettekkel és rövid jelenetekkel 
színesített előadás. A záróbeszámolón meg-
hívott vendégként volt jelen Feketéné Varga 
Mária polgármesterasszony, Szemenyeiné 
Tölcsér Ilona igazgatóhelyettes (Ált. Isk., Óvoda 
és AMI Écs-Ravazd) valamint Janszkyné Vörös 
Anikó (NyME Gyakorló Ált. Isk.).  

A 3 napos projekt jól sikerült, az előre 
kitűzött célokat sikerült elérnünk, a gyerekek 
között barátságok alakultak ki, sikeresen 
dolgoztak együtt a különböző feladatokon, sok 
élménnyel és ismerettel térhettek vissza az 
iskoláikba. 

A program képei megtekinthetők a 
www.kaeg.hu/erdisk címen. 

 
 

Solymos Szilveszter kilátó 
 

   A Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt. 
Ravazdi Erdészeté-
nek legújabb látni-
valója az erdészet 
mögötti Szent Ville-
baldról elnevezett 
dombon épített ki-
látó, amelyet Soly-
mos Szilveszter ben-
cés szerzetesről ne-
veztek el. 

A kilátó mindenki által szabadon látogatható, 
az odavezető út az erdészet fűrészüzeme 
melletti öreg hársfától indul. A kilátóról 
gyönyörű kilátás nyílik a környékre (Sokoró 
dombság két vonulata és a köztük lévő völgy, 
Pannonhalmi Főapátság, Bakony), tiszta 
időben akár Győrig is el lehet látni.  

 
 

Erdei Iskolai Oktatóközpont az iwiw-en 
 
Az iwiw nevű közösségi portál rendkívül 

nagy népszerűségnek örvend a fiatalok és 
idősebbek között is. A hozzánk érkező 
gyerekek, hallgatók és már a kísérő tanárok 
közül is sokan tagjai a „rendszernek”, ezért 
úgy döntöttünk, hogy az Oktatóközpontnak is 
létrehozunk egy saját oldalt, amelyen keresztül 

könnyen kapcsolatot tudunk teremteni egy-
mással. 

Az Oktatóközpont megtalálásához a 
keresőbe azt kell beírni, hogy Erdei Iskolai 
Oktatóközpont. 

Várjuk az újabb ismerősöket! 
 

Erdei Iskolai Oktatóközpont a neten 
 
Az internet növekvő népszerűségéből 

származó előnyöket az Erdei Iskolai Okta-
tóközpont is szeretné kihasználni, ezért több 
honlapon is megtalálhatók vagyunk, ahol a 
hagyományos elérhetőségek mellett a bemu-
tatkozásunk, a programajánlataink, valamint az 
Oktatóközpontról és a programjainkról készült 
képek is megtalálhatók. 

 
A következő honlapokat ajánljuk: 

www.kaeg.hu/erdisk (Kisalföldi Erdőgazdaság 
Zrt. hivatalos honlapja) 
atfk.nyme.hu (www nélkül, a NyME Apáczai 
Kar hivatalos honlapja) 
www.cegajanlo.com (a keresőbe kell beírni, 
hogy erdei iskola vagy Oktatóközpont) 
www.oee.hu (az Országos Erdészeti Egyesület 
hivatalos honlapja) 
www.erdeiiskola.lap.hu (minden, ami az erdei 
iskolákkal kapcsolatos) 
 
Hagyományos elérhetőségünk: 
Erdei Iskolai Oktatóközpont Ravazd 
9091 Ravazd, Erdészet út 1. 
Lampert Bálint programvezető 
mobil: 20/599-78-38 
 

 
A tavaszi erdő jellegzetes ízei és illatai 

 
Tavaszi erdőben sétálni talán az egyik 

legjobb kikapcsolódás. A város hangos zajához 
és büdös, füstös levegőjéhez szokott embernek 
a tavaszi erdő világa a legjobb gyógyszer. Egy-
egy ilyen túra után testileg és lelkileg is 
felfrissülve térhetünk haza. 

Pedig a tavaszi erdőben sincs néma csend. 
Aki már járt ilyenkor erdőben, tudja, hogy 
hangos a madarak énekétől és a rovarok 
zümmögésétől. Ezek a hangok azonban 
kellemesek az ember fülének, ahogyan az erdő 
tiszta levegője a tüdejének. Az erdei levegő 
viszont nem csupán tisztaságával szolgálja az 
egészségünket, hanem a különféle bódító 
illataival is, amelyek igazi természetes 
aromaterápiában részesítik az erdei túrázót. 
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A kellemes illatokon és nyugtató állathan-
gokon kívül még egy különleges gyógyító titka 
van az erdőnek, a különféle gyógynövények, 
melyeket ilyenkor tavasszal gyűjthetünk. 

Nézzük meg, mely növényektől kapja a 
tavaszi erdő különleges gyógyhatását. 
 
salátaboglárka: a tavaszi vitaminbomba 
 

Márciusban és 
áprilisban virágzó 
apró évelő nö-
vény. 

A levél hosszú 
nyelű, szíves to-
jásdadok, fénye-
sek. 

A virágok 2-3 
cm átmérőjűek, a 
szirmok fénylő ar-
anysárgák. A salá-
taboglárkát meg-
találjuk az üde 
erdők mellett az 

árterekben is. A szemnek is kellemes látvány 
nyújtanak az üde zöld levelek között virító 
aranysárga virágok. 

A salátaboglárka a nevét onnan kapta, hogy 
salátaként fogyasztható fiatal, zsenge levelei a 
fejessaláta ízére emlékeztetnek. A tavaszi gyűj-
tésére utalnak a szentgyörgysaláta és a tavaszi 
saláta elnevezések is. Gyógynövény, magas C-
vitamin tartalma miatt a tavaszi vitaminhiány 
és a skorbut nevű betegség ellenszere volt. 

Figyelem: gyűjteni csak a virágzás végéig 
lehet, mert utána mérgezővé válik, összeté-
veszthető a gólyahírrel, amely növény 
mérgező. 

Nézz utána a Növényhatározóban a 
különbségeknek! 

 
medvehagyma: az éhes túrázó kedvence 
 
Üde lombos erdeink aljnövényzetének elma-

radhatatlan tavaszi virága az áprilisban, május-
ban virágzó medvehagyma. Néhol teljes hegy-
oldalakat beborít. Levelei 5-25 cm hosszúak, 
2-5 cm szélesek, lándzsásak, hegyes csúccsal 
rendelkeznek. A virágzata ernyős, fehér. 

Jellegzetes, fokhagymára emlékeztető illata 
jól érződik az erdőben. Alapvetően a tavaszi 
hónapokban gyűjtik fiatal leveleit, amelyeket 
salátának, mártásnak és fűszernövénynek 
használnak levesekben és főzelékekben. Ha 

valaki szereti a fokhagyma ízét, az túra közben 
gyűjthet és  tehet a szendvicsébe is. 

Figyelem: levele összetéveszthető a 
gyöngyvirágéval, amely növény erősen mér-
gező. 

Nézz utána a Növényhatározóban a 
különbségeknek! 

 
szagosmüge: az erdőmester 

 
A szagos müge 

népies nevei az 
erdőmester, május-
fű, erdődísz. 

Árnyas erdőkben 
találkozhatunk ve-
le, könnyű felis-
merni jellegzetes 
örvösen álló leve-
leiről. Az apró 
növény alig nő 
meg 20 cm-nél 
magasabbra. A vi-
rágok a szár csú-

csán, laza, bogernyőben állnak, kicsinyek és 
fehérek. Május második felében nyílik. Illatát 
még sem érezzük az erdőkben, ugyanis csak 
szárított állapotban érezhető. 

Gyógynövény, teáját vese-, máj- és 
epebántalmak ellen, valamint nyugtatóként, 
vértisztítóként és izzasztónak használják. 
Felhasználásával készül a zöldszínű Erdő-
mester likőr, valamint a szintén zöldszínű 
erdőmester fagylalt. 

Egy csokor szárított szagos müge kellemes 
illatosítója lehet a lakásnak is. 

 
zamatos turbolya: a zöldszínű Negro 
 
A zamatos turbolya tipikus tavaszi 

növényünk, elvadulva az egész Kárpát-
medencében találkozhatunk vele.  Jellegzetes 
ánizsos, a Negro cukorkára hasonlító ízű és 
illatú növényünk. 

Kinézetre a petrezselyem zöldjéhez hasonló 
fűszernövény, kis fehér virágokkal. Az íze 
azonban erősen eltér a petrezselyemétől, mivel 
gyenge, zamatos levelei édeskések és ánizs-
illatúak. Ezért édespetrezselyemnek is nevezik. 
A francia konyha kedvelt fűszernövénye. 

Érdemes megkóstolni, ehhez elég egy kis 
hajtást lecsípni és megrágni. � 
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hagymaszagú kányazsombor: hagymaillat 
hagyma nélkül 

 
A keresztes virágúak családjába tartozó 

növény. Az elnevezés az apró fehér virág szer-
kezetére utal, amelynek szirmai keresztet 

formálnak (kép). 
Magassága 20 és 100 cm között változik, 

szára alul borzas szőrű, felül kopasz és a med-
vehagymától eltérően nem hagymás növény. A 
levelek megdörzsölve mégis fokhagymaszagot 
árasztanak. Leveleit saláták ízesítésre is 
felhasználják. Áprilistól júniusig virágzik. 

 
illatos ibolya: az igazi aromaterápia 
 
Az illatos ibolya egész Európában meg-

található, cserjésekben, erdőkben, erdőszé-
leken, erdei vágásokban virít, és dísznövény-
ként kertekbe ültetik. A levelei szív alakúak, 
virágai kékeslilás színűek (ritkán fehérek), 
„sarkantyúsak” (kép). Márciusban és áprilisban 
virágzik.

 
Az egész növény gyűjthető és felhasz-

nálható. Virágát édességek díszítésére, cukrok, 
teák, ecetek illatosítására is felhasználják. 

Egyetlen ibolyavirág gyenge illatot áraszt, de 
amikor a hatalmas erdő teljes alját beborítják a 
virágok, akkor olyan illatárban úszik az erdő, 
amilyet elképzelni nem lehet. Nehéz betelni 

azzal az egyedülálló illattal, amivel ezek a kis 
virágok ajándékozzák meg az erdei túrázót. 
 

 

Az évszak növénye 
Az orgona (Syringa vulgaris) 

 
Származása: 

Az egyik legismertebb díszcserjénk, a kertek 
elmaradhatatlan májusban virágzó növénye az 
orgona. 

Bármennyire is elterjedt hazánkban, mégsem 
őshonos. Valószínűleg a törökök kezdték dísz-
kertbe ültetni. Tőlük került Bécsbe a főúri ker-
tekbe, s csak ezután polgári és paraszti virágos 
kertekbe. Magyarországon a 18. sz. végén ter-
jedtek el nemesített változatai. Az orgona né-
hány őshonos faja a Balkánon és Erdélyben 
található. 

Az orgona az Olajfafélék családjába tartozik, 
ebben a családban olyan növényeket találunk, 
mint az olívabogyóról és az olívaolajról ismert 
olajfát vagy az üde lomberdeinkben gyakori 
magas kőrisfát, de a család tagjai még a fehér 
virágú, kékesfekete termésű fagyal cserje, az 
aranyeső néven ismert bókoló aranyfa és a 
különböző jázminfajok. 

 
 
 

Nevének rövid története: 
Az orgona nevének kanyargós története van. 

Latin neve (Syringa) a görög syrinx szóból 
ered, ami csövet, sípot jelent. Főleg a tavaszi 
nedvbőség idején pánsíphoz1 hasonló sípokat 
lehet fabrikálni az orgona vesszőiből is. 

Valószínűleg innen származik - némi 
áttételezéssel - a magyar orgona név, amely a 
templomi hangszer sípjaira utal. 

A név elég lassan nyert polgárjogot, mert 
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály az 1807-
ben megjelent Magyar Fűvészkönyben még 
lilának nevezte a mai orgonát - a francia elne-
vezése (lilas) után -, de ez a névhonosítás nem 
bizonyult eredményesnek. 
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Termesztése: 
A közönséges orgona 2-4 méter magas cser-

je, de metszéssel kecses, alacsony törzsű fává 
is nevelhető. Dúsan elágazó gyökérzete se-
kélyen helyezkedik el a talaj felszíne alatt, és a 

talaj nedvessé-
gét mohón ve-
szi fel, ezért 
egy jókora or-

gonasövény 
közvetlen köze-
lében a növé-
nyek főként 
nyáron - sokat 
szenvednek a 
szárazságtól. 

Jó minőségű, 
meszes, agya-
gos talajon érzi 
magát a legjob-

ban, de a sivár, köves, napos domboldalakon is 
megél. Kedvező körülmények között annyira 
sarjadzik, terjed, hogy az erdők szegélyét, a 
domboldalakat is ellepi gyökérsarjaival. 

Napos, meleg fekvésben virágzik a leg-
gazdagabban. Árnyékos helyen idő előtt fel-
kopaszodik, és nem virágzik. Hideg talajú, 
magas vízállású helyen azonban ne is kísér-
letezzünk a telepítésével. 

Az orgona legegyszerűbb szaporítási módja 
a sarjak ültetése. Aki nemes orgonacsemetét 
vásárolt, az lehetőleg ősszel ültesse el a 
kertjében új szerzeményét. Az orgona rügyei 
ugyanis nagyon korán kezdenek duzzadni, 
ezért a tavaszi ültetés kockázatos lehet. 

A bokrok rendszerint a harmadik évben hoz-
nak először virágot. Ha az orgona virágainak 
nem a vázában, hanem a kertben kívánunk 
örülni, akkor elvirágzás után a virágzat ma-
radványait vágjuk le. A száraz virágbugák 
elcsúfítják a bokrot, és ha a növény a magok 
beérlelésére fordítja az energiáit, akkor a 
következő évben gyengébben fog virágozni. 

 
Felhasználása 
Az orgonát elsősorban kerti dísznövénynek 

ültetik, de a vágott orgonacsokor az otthonok 
tartós vázadísze. Különös, hogy a fehér or-
gonával kapcsolatban mennyi babona született: 
az angolok azt tartják, hogy felbomlik az el-
jegyzés, ha a vőlegény fehér orgonát ajándékoz 
a menyasszonyának. A régi oroszok meg úgy 
vélték, hogy rövidesen meghal az a beteg, aki-
nek a szobájába fehér orgona került. Mindez 

bizonyára a fehér orgona erős illatával függ 
össze. 

Az orgonából rendszeres nyírással (vagy 
nyírás nélkül) átláthatatlan élősövényt lehet 
nevelni. Alkalmas a rézsűk megkötésére is.
   Forrás: balintgazda.hu 
1. Pán a görög mitológiában szereplő kecskelábú és 
kecskeszarvú pásztoristen, akit gyakran ábrázolnak 
jellegzetes sípjával, amit innét neveznek pánsípnak.  
 
 

Az év fája 
 

A magyarországi év fája mozgalom 1996-
ban német mintára szerveződött, s annak ha-
gyományait követi. Célja, hogy a hazai erdők-
ben élő fafajokra széles körben felhívja a fi-
gyelmet, azért, hogy a jövőben nagyobb gon-
dot fordítsanak megőrzésükre, alkalmazásukra, 
védelmükre. 

Az adott év fájáról a Nyugat-magyarországi 
Egyetem és az Év Fája Alapítvány dönt. 

Ha érdekel, hogy mely fafajokat választottak 
1996 óta az évfájának, akkor az alábbi 
internetes címet nézd meg! 
http://www.uniwest.hu/hu/index.php?id=6317 

 
Az év fája 2008-ban a törékeny fűz 

 
Alak és levél: 
A törékeny-, vagy csörögefűz (Salix fragilis) 

jellemző tulajdonsága, hogy vesszői a csomók-
nál feltűnően könnyen, pattanva törnek. 

A törzse általában rövid, görbe, a lombkoro-
nája széles. Ha vízben áll, törzséből szakáll-
szerű gyökerek nőnek. 

A kopasz 
levelei hosz-
szúkás lán-
dzsásak, alsó 
harmadukban 
szélesebbek, 
durván fűré-
szes szélűek, 
s a levélnyé-
len fejlődő 
nagy miri-
gyek is meg-
különböztetik 
a hozzá ha-
sonló fehér 
fűztől. 
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Virágzat: 
Kétlaki, azaz a porzós és a termős virágok 

külön növényen találhatók. Tehát van olyan 
törékeny fűzfa, amelynek virágai csak virág-
port termelnek és van olyan, amelynek a 
virágai csak termést hoznak. A fűzfa virágzata 
a barka. A törékeny fűz csak virágport termelő 
barkái sárga színűek, a termést hozók zöldesek. 
A barkák kora tavasszal nyílnak. 
A megporzást főként a rovarok, ritkábban a 
szél végzi. Termése toktermés.  

 
Élőhely: 
Hazánkban a Duna, a Tisza és mellékfolyóik 

mentén ligeterdőben honos, alacsonyabb fává, 
vagy nagy cserjévé fejlődik, magassága 
maximum 15-20 méter, életkora pedig elérheti 
a 70-80 évet. 

 
Felhasználás: 
Vesszői fonásra nem alkalmasak, mert 

törnek. Fája sárgásbarna, puha. Régebben kér-
géből és leveléből gyulladás- és lázcsökkentő 
főzetet készítettek.  

Forrás: http://greenpici.hu/hirek-cikkek/94- 
 
 

Az év madara 
 

A Magyar Madártani Egyesület (MME) 28 
éve választja meg az év madarát. A döntést 
mindig alapos mérlegelés előzi meg. A kivá-
lasztás szempontjai különbözőek: a faj tény-
leges veszélyeztetettsége, hirtelen állomány-
csökkenés, kiemelt védelmi akció, vagy éppen 
az aktív védelem népszerűsítése.  

 
Az év madara 2008-ban a kanalasgém 
 

Rokonság és felismerhetőség: 
A kanalasgém (Platalea leucorodia) magyar 

nevével ellentétben nem a gémekkel, hanem a 

gólyákkal rokon madár, amit az is elárul, hogy 
repülés közben hosszú nyakát kinyújtva tartja. 

Testhossza 80-90 cm, szárnyfesztávolsága 
110-130 cm. Bohókás kinézetű gázlómadár, 
hosszú csőre kiszélesedett kanálra emlékeztet, 
ebből ered hivatalos, és a népi neve is (kanál-
orrú gém). Fején nászidőszakban a meghosz-
szabbodott tarkótollak kisebb üstököt alkotnak. 
A mellén lévő sárgás foltot leszámítva hófehér 
tollazatú. 

 

Táplálkozás: 
A vízben lépegető madár jobbra-balra ka-

száló mozdulatokat tesz félig nyitott csőrével, 
amely hatására a felkavart zavaros vízből is 
könnyen elkapja zsákmányát. Iszaplakó férge-
ket, csigákat, rákokat és rovarlárvákat szűr ki 
különleges halászószerszámával. 

Táplálékai közé tartoznak a kétéltűek és a 
kisebb halak is. 

 
Élőhely és lakhely: 
A kanalasgém mocsaraink, halastavaink 

fészkelő faja, alkalomadtán ártéri erőkben is 
megtelepszik. Telepesen fészkel, a kolónia1 
tagjai a fészkek megépítése előtt együttesen 
készítenek egy nagyobb tisztást a nádasban. 

Fészkét rendszerint nádszálakból, vagy rit-
kábban gallyakból építi. Tavasszal már korán, 
márciusban megérkezik; a 3-4 tojást a tavasz 
időjárásától függően március vége és május 
eleje között rakja le a tojó. A tojásokon három 
hétig ülnek a szülők, majd még egy hónap kell 
a fiókák felneveléséhez.  

 
Védett: 
Világállománya sajnálatos módon jelentősen 

megfogyatkozott, és több európai országból 
kipusztult e faj. Tőlünk nyugatra Spa-
nyolországban és Hollandiában fordulnak még 
elő kisebb-nagyobb állományai. Keletebbre 



 

2008. VII. évfolyam 1. szám   március – április - május 

FelelFelelFelelFelelőőőős szerkeszts szerkeszts szerkeszts szerkesztőőőő: Kovátsné dr. habil Németh Mária projektvezető 
SzerkesztSzerkesztSzerkesztSzerkesztőőőők:k:k:k: Lampert Bálint, Máté Mónika 

Romániában és Oroszországban költ még 
jelentősebb mennyiségben.  

Az utóbbi években nemzetközi színes gyűrűs 
jelölési program kezdődött a kanalasgémekkel. 
A program célja, hogy minél pontosabban 
meghatározzák a vándorlási útvonalakat, majd 
ezáltal a védelem hatékonyabbá válhasson. A 
színes gyűrű sokkal több adatot szolgáltat a 
hagyományos fémgyűrűvel szemben, mivel 
távcsővel is könnyen leolvasható akár nagyobb 
távolságról is. 

Magyarországon a Hortobágyon, a Kiskun-
ságban, a Tisza-tónál és egyes morotvatavakon 
vannak állományai; a Dunántúlon csak a Kis-
Balatonon és a Fertő-melléken költ. Hazai ál-
lománya szerencsére -kis mértékben bár, de- 
növekszik, jelenleg 850-1200 párra becsülik. 
Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 
500 000 Ft. 

Forrás: http://greenpici.hu/hirek-cikkek/94- 
1. kolónia: sok család (szülőmadarak és fiókák) 
összekapcsolt együttélése. 
  
Kedves Természetbarátok! 
 
Mostani számunkban a tavaszi ünnepkör Zöld 
jeles napjaival ismerkedhettek meg! 
 

A Víz Világnapja 
március 22. 

 
„Ha a Nap a teremtés apja, akkor a víz az 

anyja” – mondja egy régi indiai közmondás. 
A víz a földi élet alapja. A vízből népesült be 

a szárazföld, és a víz alkotja az élő szervezetek 
sejtjeinek jelentős részét.  

A „kék bolygó” felszínének hetven 
százalékát víz borítja, ám az óceánok vize 
(97,4 %) sós, a globális vízkészletnek 
mindössze 2,5 %-a édesvíz. Ennek nagyobb 
része is az északi és a déli sarkvidék 
jéghegyeiben halmozódott fel. Mindent 
összevetve alig 1 % a közvetlenül 
hasznosítható édesvízkincs. A tiszta víz 
létszükséglet: egy felnőttnek naponta 1,8 litert 
kellene meginnia.  

Sajnos azonban mind az édesvizeink 
szennyezettsége (pl. kommunális 
szennyvizeknek, növényvédő szereknek 
köszönhetően) mind a tengerek, óceánok 
szennyezettsége (pl. olajkatasztrófák) 
folyamatosan indokolják a vízvédelmi 
kérdések szem előtt tartását. 

Ezt felismerve, az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének 47. közgyűlése a Víz és 

Környezet Nemzetközi Konferencia, illetve a 
Környezet és Fejlődés Konferenciája március 
22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, 
amelyről első alkalommal 1993-ban 
emlékeztek meg.  

Mindenki lakóhelyéhez közel van valami 
víz, ami érdemes az odafigyelésre. Számos túra 
lehetőség adódik élővizekhez, önkéntes 
természetvédelmi célú víztisztítások, vagy épp 
rossz idő esetén egy jól sikerült előadással 
érhetjük el a célt: a figyelemfelkeltést. A 
megemlékezéshez vízszolgáltatók és civil 
szervezetek egyaránt segítséget nyújtanak 
évente.  

 
A Föld Napja 

április 22. 
 

A Föld a Naprendszer harmadik bolygója, 
mely az előttünk jelenleg ismert világban 
egyedülálló, hiszen páratlanul sokoldalú élet 
virul rajta. A földi élet körülbelül négymilliárd 
évvel ezelőtt jött létre, s az évmilliók során 
hihetetlenül bonyolult rendszerré fejlődött. Az 
élőlények kölcsönhatása egyensúlyi állapotot 
hozott létre, mely mindaddig zavartalanul 
fennállt, amíg az emberi civilizáció be nem 
avatkozott a természet rendjébe.  

1970. április 22-én egy Denis Hayes nevű 
amerikai egyetemi hallgató kezdeményezte, 
hogy a földi élet védelméről, mint 
valamennyiünk számára alapvető fontosságú 
ügyről emlékezzünk meg. Ez volt az első Föld 
Napja, és már ekkor több, mint 25 millió 
amerikai állt a kezdeményezés mögé.  

Magyarországon a környezetvédők 1990-ben 
megalapították a Föld Napja Alapítványt, és 
létrehoztak egy hírközpontot is a Föld napi 
rendezvények összehangolására.  

„Gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan” Ez a jelmondat kifejezi a Föld 
Napjának lényegét: látni az egészet, keresni az 
összefüggéseket, s helyben – ahová születtünk, 
ott – tenni a környezetünkért.  
 

Madarak és Fák Napja 
május 10. 

 
Május az év egyik legszebb hónapja. 

Kiteljesedik benne a tavasz, szabadba hív a 
madárdal és az ablak alatt bólogató fák friss 
lombja.  

A Madarak és Fák Napjára hazánk méltán 
lehet büszke, hiszen szerte a világon az első 
ilyen jellegű kezdeményezés volt, korát 
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jócskán megelőzve, felismerve a környezet- és 
természetvédelmi szemléletformálás 
fontosságát, amihez a kor jó néhány haladó 
gondolkodója kellett.  

Az első „Madarak és Fák Napját” 1902-ben 
Kőszegen tartották. Herman Ottó már 1900-
ban javaslatot tett e nap országos bevezetésére, 
de indítványa csak 1906. április 27-én került 
napirendre. Ekkor Gróf Apponyi Albert, akkori 
vallás- és közoktatási miniszter rendeletet 
hozott a „Madarak és Fák Napja” országos 
bevezetésére. A körrendelet előírta, hogy 
évente egy napot a tanítóknak arra kell 
szentelni, hogy a tanulókkal a hasznos 
madarakat és azok védelmének jelentőségét 
megismertesse, illetve ezen a napon eper- vagy 
más gyümölcsfákat kell ültetni, illetve öntözni.  

Századunk első felében minden májusban 
sor is került erre a napra, és szerte az 
országban megkezdték a madarak bemutatását.  

Sajnos a második világháború után az 
ünnepségre csak néhány helyen került sor, 
sokat vesztett népszerűségéből ez a program, 
pedig talán soha nem volt annyira szüksége 
védelemre a természetnek, erdőnek, madárnak, 
mint az utóbbi évtizedekben.  

Csak az 1987-es kazincbarcikai konferencián 
fogalmazták meg, hogy valamennyi általános 
iskolában újra évenként rendezzék meg eme 
jeles napot. Újabb törvény erősítette meg 
1994-ben, hogy minden évben május 10-én 
ünnepelje az ország a „Madarak és Fák 
Napját”, melyet az élő természet 
megismerésére kell felhasználni.  
„…évente egy nap szenteltessék a madarak és 
fák védelmében”./Herman Ottó/ 

A „Madarak és Fák Napjával” kapcsolatban 
Gróf Apponyi Albert neve mellett 
mindenekelőtt ki kell emelni Herman Ottó a 
sokoldalú magyar tudós nevét. Ő alapozta meg 
a tudományos madárkutatást Magyarországon, 
majd 1893-ban Budapesten megalapította a 
Magyar Ornitológiai Központot, amely ma is 
működik Madártani Intézet néven. Sokrétű 
munkásságával joggal nevezhetjük a 
természetvédelem egyik úttörőjének.   

 
Források: 
Zöldbetűs ünnepeink, Süni Egyesület, Budapest, 1998. 
Iványi Anna, Sallai R. Benedek: Jeles napok a környezet- 
és természetvédelemben, Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület, Túrkeve, 2003. 
Sallai R. Benedek: Zöldszemmel, ötlettár a környezeti 
neveléshez, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, 
2003.  
Nyiratiné Németh Ibolya: Zöld jeles napok módszertani 
kézikönyv, Budapest, 2003.  

 
Keresztrejtvény! Keresd meg valamennyi, a 
vízzel és élővilágával kapcsolatos szót a 
betűtáblából! 

L Ú D X V P O N T Y B 

H K U V Í Z I T Ö K A 

A L N Í Z R É C E B R 

T A A Z V E Y L Á C L 

T Ü N D É R R Ó Z S A 

Y E S Ő D H A L I E N 

Ú R É C E A S R E P G 

N A G Y L I L I K P I 

T I S Z E P O L O K V 

K Ú T A M N Á D S Ő A 

 
Találós kérdések 
1. Szegényt és gazdagot egyformán melegít. Mi 

az? 
2. Mikor fekszel, ő akkor kél. Egyszer egész, 

máskor csak fél. Nincsen tüze, mégis 
lámpás, a vándornak szinte áldás.  

3. Aranydiót gyűjt a hajnal ezüstkosarába, hogy 
az este felhordja majd sötét padlására. 

4. Gyöngyszekér kormos mezőben időtlenül 
vágtat. Lovat nem látni, csupán a patavert 
szikrákat.  

5. Fekete kancsóból kiömlött a tej, fényesen 
folydogál, sosem folyik el.  

6. Se gyújtó, se tűz nem kell neki, mégis ég. Mi 
az? 

7. Veheted a boltban, veheted az utcán, veheted 
vásárban, veheted a pusztán, veheted 
napközben, és veheted este, de nem fizetsz 
érte soha egy fillért se.  

8. Fenn is van, lenn is van, kinn is van, benn is 
van, néma is, zenél is, lágy is és kemény is, 
fehér is, szürke is, lomha is, fürge is.  

 
Melyik a kakukktojás? 
1. a., kormorán b., kárókatona c., fehér gólya 
2.a., tőkés réce b., egerészölyv c., fehér gólya 
3.a., fácán b., erdei szalonka c., bölömbika 
4. a., szajkó b., szarka c., feketerigó 
5. a., vörösfenyő b., erdei fenyő c., feketefenyő 
6. a., csertölgy b., kökény c., gyepűrózsa 
7. a., akác b., közönséges dió c., nagylevelű 

hárs 
8. a., egybibés galagonya b., fekete bodza  

c., mézgás éger 
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Figyelj a kullancsra! 
 
A kullancsok, illetve rossz hírűk sok embert 

elriasztanak a természetben való túrázástól. 
Pedig néhány egyszerű módszerrel könnyen 
megelőzhető a „kullancscsípés”.  

 
A kullancsról 

Európában és Magyar-
országon több kullancsfaj 
is él. Ezek közül az erdők-
ben a barna színű, a ricinus 
növény magjára hasonlító 
közönséges kullanccsal, 
míg a mezőkön, réteken 
egy nagyobb testű 
Dermacentor nevűvel talál-

kozhatunk. Ez a két faj a leginkább felelős a 
betegségek terjesztéséért. 

A kullancs a pókokkal áll közelebbi 
rokonságban (4 pár ízelt lába van), de az 
igazán közeli rokonai az atkák. 

Áldozatának bőrébe az erős szúró-szívó száj-
szervével fúrja be magát, majd egy speciális 
ragasztó anyaggal rögzül és vért szív. 

A szájszerv meglehetősen nagyméretű, ezért 
sokan tévesen azt gondolják, hogy ez a kul-
lancs feje (lásd a 2. képen). A kép 
félelmetesnek tűnhet, de a kullancs 
fájdalommentesen fúrja be magát a bőrbe. 

A kullancs egész testét apró szőrök borítják, 
amely az áldoztán való megtapadást segítik.  

 
Hogyan jut a kullancs az emberre? 
Téves az a nézet, hogy a kullancsok a fákról 

hullanak ránk, valamint az is, hogy ráugranak 
az emberre. 

Az első kullancsot ábrázoló képen látható, 
hogyan vár a kullancs az áldozatára. Felmászik 
egy fűszálra vagy egy bokor levélre, majd két 
mellső lábát kinyújtva vár. A mellső lábak vé-
ge ragadós és apró kapaszkodó szőrökkel borí-
tott. Amikor elhaladunk mellette, ezek se-
gítségével kapaszkodik meg a ruhánkon majd 
halad előre. 

 
Védekezés a kullancs ellen. 
Kerüljük a sűrű bozótosokat! 
Haladjunk inkább a kitaposott utakon, ösvé-

nyeken. Persze ez nem jelent teljes védelmet. 
A legfontosabb: ügyeljünk az öltözködésre! 
Hosszú, zárt ruházatot viseljünk. Meleg idő-

ben célszerű laza, vékony szövetű ruhát visel-
ni, így a kullancsoktól is védettek vagyunk, és 
a nagy hőséget is el tudjuk viselni. 

Viseljünk hosszabb szárú zoknit. Ebbe bele 
tudjuk tűrni a nadrágot.  

A kullancs testét borító szőrök a mi 
segítségünkre is lehetnek. A szőrök hajlási 
iránya a fejtor résztől a potroh irányába mutat. 
Habár segítenek a kapaszkodásban, ugyan-
akkor megakadályozzák a kullancsot, hogy 
meg tudjon fordulni. Azaz, ha elindult egy 
irányban, akkor csak előre tud haladni, de 
visszafordulni nem tud. Így ha zokninkról nem 
tud a nadrág alá mászni, akkor csak a lábunkon 
felfelé halad, ahol könnyen észre tudjuk venni 
és levenni magunkról. 

Sokan használnak különféle riasztószereket 
is, állítólag hatásosak. 

A túra alatt és után alaposan vizsgáljuk át 
magunkat, esetleg társainkat. 

 
Mit tegyünk, ha mégis belénk fúrta 

magát? 
A legfontosabb, hogy minél előbb a potroh 

megnyomása nélkül egy csipesszel a feji vég-
hez lehető legközelebb egyszerűen húzzuk ki. 
Ne kenjük be semmivel, ne nyomkodjuk, mert 
ilyenkor is bejuttathatja a fertőző nyálát a 
szervezetünkbe. 

Egyes vizsgálatok szerint 5-6 óra alatt tudja 
magát átfúrni a bőrünkön, és csak ezután tud 
vért szívni. Ebből következik, hogy a „csípés-
től” számított 5-6 órán belül kiszedve biztosan 
nem kaptunk semmilyen fertőzést. 

A csípés helyét a biztonság kedvéért még 
néhány hétig figyeljük, ha nem alakul ki egy 
egyre növekvő méretű vörös folt, akkor nem 
fertőződtünk meg Lyme kórral. 

Sajnos, Lyme kór elleni emberi védőoltás 
még nem létezik, de érdemes a kullancs 
terjesztette agyvelőgyulladás ellen beoltatni 
magunkat.  

További érdekességek és tanácsok Dr. Lakos 
András honlapján a www.lyme.hu címen 
olvashatók. 
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