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Ilyenkor 
tavasszal, a hosszú tél után végre 

egyre többet süt a Nap, a levegő melegszik, a nappalok veszik át az uralmat az éjszakák felett, a téli 
álmot alvó állatok kibújnak odúikból, a növények bimbózni kezdenek, majd kinyílnak. Megindul az élet 

a természetben. 

Március havában sorban jelennek meg a tavaszi virágok:a sárga téltemető, a csipkés virágú tőzike,az  odvas 
keltike, a vidám bogláros szellőrózsa, és még számtalan faj. Mégis a legnemesebb közülük, a kökörcsin. 

A kökörcsinek a Boglárkák rendjébe, ezen belül a boglárkafélék családjába tartoznak. Ebbe a családba nagyon 
sok faj tartozik, szín- és formaviláguk rendkívül változatos. Magyarországon öt kökörcsinfaj fordul elő, amelyek 
közül mind védett, eszmei értékük harmincezer forint: fekete kökörcsin, leánykökörcsin, tátogó kökörcsin, 
hegyi kökörcsin, magyar kökörcsin.

Nevét az ótörök „kök” szóból kapta, ami magyarul kéket jelent, utalva ezzel a kökörcsin színére.

Kora tavasszal nyílnak, 5-7 centiméter átmérőjű csodaszép harang alakú selymes-szőrös virágai. A bimbót, 
a virágkelyhet, a szárait ezüstös szőr borítja. Virágzás után is igencsak f e l t ű n ő 
növénynek mondható.

Tudtad, hogy a kökörcsinből 
főzött teát jól használhatjuk asztma 

é s szamárköhögés gyógyítására, de vese és 
köszvénypanaszok csökkentésére is alkalmas? A 

köszvény a vörös hús (marha- és disznóhús) túlzott fogyasztása 
esetén bekövetkező betegség, amikor a szervezetbe olyan 

anyagok halmozódnak fel, amelyek ízületi gyulladást okoznak. 
Homeopátiában is alkalmazzák.

Védett növény, ezért gyűjtése tilos! 

Magyar kökörcsin: A magyar kökörcsin újabban önálló 
fajként, korábban a réti kökörcsin alfajaként számon tartott, 
Magyarországon bennszülött növény. Alig tíz, kisebb-nagyobb 
különböző helyzetű populációja fordul elő a Nyírségben.

Fokozottan védett. A növény bennszülött volta miatt 
fennmaradása a magyar 

természetvédelmen múlik; a rá 
vonatkozó fajmegőrzési terv, és a 

fennmaradása érdekében eddig is 
végzett munkák a kiemelkedően 
fontos feladatok közé tartoznak. A 
fő veszélyek az élőhelyek átalakulása, 
megszűnése, néhol a beltenyészet.

Készítette: Adorján Flóra és Szabó Diána
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A kullancsokról általánosságban: 

Az összes kontínensen szinte mindenütt megtalálhatóak, 
hazánkban csupán csak 20 fajuk honos. A kullancs csípésre 

leginkább a magas füves, sűrü bozótos területeken és a lombos erdőkben számíthatunk. Vérrel táplálkozik, méretük 1-4 mm, 
alakjuk tojásdad, de a teleszívott kullancs babszem nagyságúra is megduzzadhat, ami a testsúlyuk a k á r 
200-szorosát is jelentheti. A leggyakoribb a közönséges kullancs,  mely nagyban tehető felelőssé a 
számos embert megbetegítő kullancsbetegségekért, így a lyme kór és az agyvelőgyulladás 
terjesztéséért.

Tévhitek a kullancsokról

A kullancs kapcsán sok hamis információ és tévhit kering a köztudatban:

Gyufával történő kiszedés: 
A hiedelem szerint a megnyálazott 

gyufával ki lehetne csalni a kullancsot, 
miközben a  gyufára mászik, mert 
a foszfort szereti. Ez nem működik!  
Hatásossága nincs és veszélyes 
lehet megkísérelni így eltávolítani 
a kullancsot, mert a gyufában már 
hosszú ideje nincs is foszfor!

A kullancs csavarása:
 A kullancs fejét nem lehet csavarni. 

Sőt, ha sokat maceráljuk, a kullancs 
megijedhet és a visszaöklendezheti 
a béltartalmát, amivel a fertőzés 
lehetőségét kockáztatjuk.

Sokan azt gondolják hogy csavarás 
után a feje szakad bele, de ez  tévhit, 
mert a kullancs szájszerve  marad 
bent.

Bármilyen kenőcs használata:
Tilos a kullancs kiszedése közben 

bármiféle kenőcsöt, krémet, olajat, 
folyadékot a kullancsra vagy a kullancs 
köré kenni, önteni.

Tilos a nyomkodás:
Nem szabad a kullancs kiszedése 

közben a kullancs testét körömággyal 
nyomkodni, testét szétroncsolni, 
mert visszaöklendezheti az esetlegesen 
fertőzött béltartalmát vagy a kullancs 

sérülésével a külvilágra és a sebbe 
kerülhetnek a veszélyes kórokozók!

A kullancs nem a fákról potyog:
A kullancs alapvetően az 

aljnövényzetben él, mivel nem szereti 
a meleget, a nedves területet keresi. 
Főként aljnövényzetből, alulról 
támad. Az éhes kullancs mindig 
fölfelé mászik, a fűszál hegyére vagy a 
kisebb bokrok tetejére, ahonnan már 
a kistestű rágcsálókra is ráakaszkodhat. 
Még a kifejlett kullancs sem mászik 
1,5-2 méternél magasabbra, ezért a 
közhiedelemmel ellentétben nem igaz 
az, hogy a fákról kell várnunk a potyogó 
veszélyt.

Tévhit, hogy a kullancs egy óra 
után  betegséget okoz:

A statisztikák szerint ha a kullancs 
24 óráig van a bőrben, akkor már 
biztos, hogy át is adja a kórokozót,de 
ha 7-8 óráig tartózkodik a testben 
akkor nem jelent veszélyt, utána is ki 
lehet még szedni, de rendkívül fontos, 
hogy a bőrbe fúródott, táplálkozását 
megkezdő kullancsot mihamarabb 
eltávolítsuk.

Ajánlás: 

Legegyszerűbb 
és leghatásosabb a csipesszel való 
kiszedés,és a megfelelő ruházat. 
Előfordulhat, hogy nincs 
kéznél kullancs 

k i s z e d ő célszerszám; 
például kullancscsipesz, ekkor meg 
lehet próbálkozni cérnával vagy késsel. 
Ezeket használva esetleg csavaró 
mozgás is szükséges lehet a kullancs 
kiszedése során. A helyes mozgássor: 
emelve, kissé hátra húzva, nyugodt 
folyamatos mozgással a kullancs 
elengedi áldozatát!

Figyeljünk a csípés helyét még két 
hétig vagy egy hónapig, hogy  nem 
alakult-e ki a képen is látható kokárda 
alakú folt. Ha kialakult, azonnal 
forduljunk orvoshoz, 
mert ez a Lyme-kór első 
tünete.

Készítette:  Simon Petra, Proksa Norbert
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V é g r e 
beköszöntött a tavasz, amihez elválaszthatatlanul 

hozzátartozik az egyik legnagyobb egyházi ünnepünk, a húsvét is. Na és milyen állat látogat el hozzánk húsvétkor? 
Biztosan tudja mindenki. Hát a NYUSZI! Ez az az ünnep, amikor színes papírba csomagolt csokoládényulakkal 

kedveskedünk egymásnak. Viszont évről-évre egyre többen döntenek úgy, hogy nemcsak csokiból készült nyuszikat 
vásárolnak, hanem - sokszor épp a gyerekek kérlelésére - húsvét alkalmából beszereznek egy igazi, élő nyulat is.

Azonban a legtöbben nem gondolnak bele, hogy mi lesz az állatkával, ha eltelnek a húsvéti ünnepek, ha véget ér a tavaszi 
szünet? Az általános tapasztalat sajnos az, hogy amint visszatérnek a megszokott hétköznapok, az ovi, a suli, a gyerekeket 
egyre kevésbé érdekli a kis füles. A nyuszi, ami az ünnepek alatt még olyan édesen rohangált a szobában, pár hét múlva már 
inkább tehernek tűnik, ami folyton csak rendetlenséget csinál. A gyerekek elhanyagolják az állatot, már nem etetik rendesen, 
nem takarítják, nem cserélik a vizét, nem szeretgetik, nem babusgatják. Egy szó, mint száz, már nem is foglalkoznak vele. 

Felmerül hát a kérdés, hogy akkor mi lesz a nyuszi további sorsa? Több lehetőség is van, de sajnos egyik sem túl kecsegtető. 
Jobb esetben a szülők átvállalják az állat gondozását, rosszabb esetben levágják. Az is gyakori „megoldás”, hogy egyszerűen 
kirakják a nyulat az út szélén és szélnek eresztik, viszont ez nemcsak törvényileg büntetendő, hanem pár napon belül 
ugyanúgy az állat vesztét okozza, mintha pörköltet főznénk belőle, hiszen a közhiedelemmel ellentétben ez a nyuszi már nem 
fog tudni visszaszokni a vadonba, és gondoskodni magáról. Az egyetlen elfogadható megoldásnak talán még az tekinthető, 
ha a megunt kedvencet bevisszük egy állatkereskedésbe, egy állatotthonba, esetleg menhelyre, de a telítettség miatt nagy 
szerencse kell ahhoz is, hogy ezen helyek valamelyikén befogadják.

A tanácsom tehát a következő lenne: gondold át még a vásárlás előtt, hogy az „új családtag” érkezésével hogyan változnának 
meg a már jól megszokott hétköznapjaid, hogyan tudnád megoldani a nyuszi rendszeres gondozását hónapokkal később is! 
Mindig gondolni kell a környezettudatos állattartásra, ami azt jelenti, hogy ha megvásárolunk egy állatot, onnantól kezdve 
MI felelünk az életéért. És ez nagy felelősség! Pont ezért az élő állat helyett sok esetben jobb döntésnek a tartom a csokinyulat, 
vagy igazi nyuszi helyett vehetünk egy élethű plüss állatot is, amit ugyanúgy lehet szeretgetni, babusgatni.

Azonban ha valaki biztos benne, hogy a későbbiekben is felelős gazdája tudna lenni a nyuszinak, akkor természetesen 
semmi akadálya az állat tartásának! Mindössze néhány alapszabályt kell betartani:

• A nyuszi ketrece legalább 100 * 70 * 45 cm legyen, hogy kényelmesen tudjon mozogni, a ketrec alját pedig puha 
anyaggal béleljük ki!

• A ketrecet minimum 3-4 naponta takarítsuk ki!
• Ha az állatkát kiengedjük a ketrecből, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül egy percre sem, mert ha megrágja az elektromos 

vezetékeket, az a vesztét is okozhatja!
• Biztosítsunk az állatnak sok friss szénát, de természetesen sárgarépával, petrezselyemmel, káposzta-, karalábé- vagy 

salátalevéllel is kedveskedhetünk neki!
• Folyamatosan lássuk el a nyuszit friss vízzel!
• Ne tartsuk túl meleg helyen, főleg nyáron helyezzük a ketrecet a lakás leghűvösebb részébe!
• Ne tartsuk a nyuszit túl sokáig az ölünkben, és napközben többször is biztosítsunk számára lehetőséget nyugodt, 

kiadós alvásra!
Forrás: Húsvéti nyuszit szeretnél? http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/3228/husvet-nyuszi
Élő nyuszit húsvétra? – NE! http://www.bebikkicsikesnagyok.hu/4465/elo-nyuszit-husvetra-ne/
Nyuszika tízparancsolata http://www.haziallat.hu/kisemlos/gondozas/nyul-nyuszi-tartas-
gondozas/1637/

Nyuszi húsvétra

Készítette: Stoffer Anita
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Kakasy Éva: A madarak és fák napja

 

Ti is biztosan tudjátok, hogy nem minden ünnepünket jelzik naptáraink piros betűs napként, illetve az is előfordul, hogy 
egyáltalán nem emlékeznek meg bizonyos jeles napjainkról. Holott azok is lehetnek ugyan olyan fontosak, mint 
m á s nagy nemzeti vagy egyéb ünnepük. Ilyen például a madarak és fák napja is, amelyet minden 
é v május 10-én ünnepelünk.

Ez a nap amint a nevében is bent van a madarakról illetve a fákról szól. Őket 
ünnepeljük.

 1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a 
mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István 
ornitológus (madártan tudósa, kutatója) szervezte meg Magyarországon először a 
madarak és fák napját, amelyet az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. 

Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő: évente 
egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos 

madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse.

I d é n 2013-ban Madarak és Fák napja országos versenyt is rendeznek egyes erdei iskolák ilyen például 
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány.

Ezen a napon az emberek főleg az iskolákba pedagógusok és diákok különböző programokkal, feladatokkal készülnek. Ti 
is kimehettek az erdőben kis növényhatározókkal és megpróbálhatjátok beazonosítani az ott lévő fákat. 
Gyűjthettek leveleket terméseket, kérgeket és helyes kis képeket készíthettek belőlük. 

 Illetve országszerte különböző programokon is részt vehet az érdeklődő
Például:
•  Madarak és fák napja - Kecskeméti Arborétum
• Madarak és fák napja - Szeged, Szegedi Vadaspark
• Madarak és fák napja - Kolon-tónál - lovaskocsis éjszakai túra - Kiskunsági 

Nemzeti Park 

Madarak és Fák Napja

Forrás:
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_madarak_es_fak_napja 2013.03.13. 19;51
http://www.programturizmus.hu/tdestination-madarak-es-fak-napja.html 2013.03.13.19:51
http://www.salgotarjan-turizmus.hu/esemenyek/madarak-es-fak-napja-orszagos-verseny.html 
2013.03.13.19:51
http://csiperkeerdeiiskola.hu/index.php/hirek/1-friss-hirek/285-madarak-es-fak-napja-orszagos-verseny-2013 
2013.03.13.19:51
http://idegen-szavak.hu/keres/k%C3%B6zoktat%C3%A1s 2013.03.13.20:27 Hipság Adrienn



MÁRCIUS - ÁPRLIS - MÁJUS6

Aggasztó globális fényszennyezés

A fény is lehet szennyező!

Kevesen gondolnak arra, hogy fénnyel 
is károsíthatjuk környezetünket, 
ugyanis a fénynek is romboló hatása 
lehet. A fényszennyezés érzékenyen 
érinti természeti környezetünket, az 
élővilág jelentős részét, az éjszakai 
tájképet. A rohanó világunk gyors 
fejlődése egy új problémát hívott 
életre: városok, falvak pazarló 
világítása közvetlen környezetkárosító 
tényezővé vált. Az állandósuló 
fényszennyezés több aspektusból is 
kockázatot jelent, mind egészségügyi, 
közlekedésbiztonsági, ökológiai és 
tájvédelmi szempontból. A légkörből 
visszaverődő felszíni fények miatt 
az éjszakai égbolt háttérfényessége 
folyamatosan emelkedik, így a felfele 
irányuló fény kárba ment energia, 
továbbá a különböző állatfajok 
számára a környezet fényviszonyai 
rendkívül sokrétű segítséget nyújtanak. 
A fényerősség például alapvetően 
meghatározza az állatok viselkedését, 
döntéseit, vándorlásaik irányát, 
táplálékforrásuk vagy szaporodási 
területük kiválasztását.

 A horizont felé vízszintesen 
is világító lámpatestek, hibásan 

elhelyezett díszkivilágítás, 
az égre irányított 
reklámcélú fénykévék 
pontosan ilyen hatást 

eredményeznek. Több országban ennek 
érdekében szabályozzák az éjszakai 
fényhasználatot, hogy minél kevesebb 
szennyezés érje a környezetet.

Hogyan tudunk a gyerekekkel 
együtt vizsgálódni?

Ahogy a bioszférát, úgy a csillagos 
égbolt látványát is védenünk 
kell. Manapság azoknak, akik 
csillagászati megfigyeléseket kívánnak 
végezni, vagy csak gyönyörködni 
szeretnének a csillagok látványában, 
a városoktól messze kell elutazniuk. 
A fényszennyezés megfigyelésére a 
legmegfelelőbb csillagkép az Orion. 
Kora tavaszi esténként a nyugati 
égbolton ragyognak csillagai.

A megfigyeléshez több lépést kell 
megtennünk: Elsőként letölthetjük 
internetről a magyar nyelvű „GLOBE at 
Night” tanári vagy családi  információs 
segédanyagot. Szükségünk lesz még 
íróeszközre, papírra, tollra, ceruzára, 
és egy olyan zseblámpára, ami erős 
fénnyel nem zavarja a megfigyelést. 
Célszerű a lámpát piros celofánnal, 
vagy hasonló anyaggal fedni, hogy 
csökkentsük a fényét, és kevésbé zavaró 
színnel világítsunk. 

Fontos: fő a biztonság!

A gyerekek csak a szülők 
tudtával vegyenek részt az éjszakai 
tevékenységben. Egy esti túra keretén 
belül ez a program jó alkalom arra, 
hogy a gyerekek, a pedagógusok, a 
szülők és a család más tagjai is együtt 
vizsgálják meg a csillagos égboltot.

Fontos, hogy a közlekedési utak 
közelében végzett megfigyelésekhez 
olyan öltözetet viseljenek, amit a 
gépjárművek vezetői is jól láthatnak 
(világos ruházat, vagy fényvisszaverő 
biztonsági mellény). Amikor a vizsgált 
környezet legsötétebb területét keresik, 
fokozottan ügyeljenek a biztonságra. A 
gyerekek ne kerüljenek úttest közelébe 
és egyéb veszélyes helyekre.

Orion csillagkép ürfelvételen
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Források:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orion_
csillagk%C3%A9p
http://partiscum.blogspot.hu/2012/03/
vilagmeretu-fenyszennyezes-felmeres.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/
F%C3%A9nyszennyez%C3%A9s
http://fenyszennyezes.hu/

Szerzők: Ujj Viktória és Varga Nóra

A megfigyelés szükséges lépései

1. Látogassunk el valamelyik 
magyar nyelvű online térképre ( www.
utvonalterv.hu, mymap.hu vagy maps.
google.hu), ahol kiválaszthatjuk a túra 
megfelelő útvonalát. 

2. Keressük meg a legsötétebb helyet, 
ahol nem zavarnak a környezetben 
lévő lámpák.

3. Várakozzunk legalább 10 percet, 
hogy a szemünk hozzászokjon a 
sötéthez!

4. Keressük meg az Orion az 
égbolton. 

5. Válasszuk ki az égbolton 
megfigyelhető látványhoz leginkább 
hasonlító térképet az útmutató füzetből, 
így az észlelőlapon összehasonlíthatjuk 
a megfigyeléseket.

Az Orion csillagképet alkotó  
jelentősebb csillagok

Tévhitek 
környeztünkben

1. A desztillált víz egészséges

Ez a felfogás azért téves, mert a 
desztillált vízben nincsenek ásványi 
anyagok, amire a szervezetünknek 
szüksége van. Az ioncserélt víz nem 
élelmiszer így nincs olyan szigorúan 
ellenőrizve, mint az ivóvíz. Ha tartósan 
lágy vizet fogyasztunk, mely ásványi 
anyagoktól mentes betegséghez 
vezethet.1  

Miért igyunk csapvizet?
• Mert a víz az egyik legszigorúbban 

ellenőrzött élelmiszer.
• Minden ásványi anyagot megfelelő 

mennyiségben tartalmaz.
• Nem szennyezed a környezeted 

műanyagpalackokkal.

2. A légyölő galóca megeszi a 
legyet

Sokan úgy tartják, hogy a légyölő 
galócára rászáll a légy és olyan anyagot 
választ ki a galóca, amitől elpusztul, 
vagy a rászálló legyet megeszi. A légyölő 
galóca tényleg elpusztítja a legyeket, 
mégpedig úgy, hogy egy tálban cukrot 
vagy mézet oldunk fel és belehelyezzük 
a galócát. A víz kioldja a galóca mérgét, 
és amelyik légy iszik belőle, elpusztul. 
Régen ezzel a módszerrel irtották a 
legyeket.

3. Az akácfa hazánkban őshonos 
növény

Európán belül a legnagyobb akácos 
Magyarországon található, ezért 
gondoljuk őshonos növénynek. Az 
akác azonban Amerikából származik, 
körülbelül 300 évvel ezelőtt került 
hazánkba, mint dísznövény, majd 
tömegesen telepítették.3 

4. Szelektíven gyűjtött 
hulladékot a szemeteskocsi 

összeönti

Ez az állítás sem igaz. Hazánkban 
kétféle hulladékgyűjtő kocsit 
használunk. Az egyik, amelyik olyan, 
mint egy hagyományos szemeteskocsi. 
Ezek a szállítók minden nap más-más 
hulladékot visznek a telephelyre. Egyik 
nap elszállítja a papír hulladékot majd 
másnap az üveget és így tovább.  A másik 
típusa a rekeszes gyűjtőautó, amely 
minden hulladékot egyszerre szállít. 
A kocsiban a különböző hulladékok 
különböző rekeszekbe kerülnek. Tehát 
a látszat csal, a szemeteskocsi nem 
egybe borítja a hulladékot.3 

Remeczki Gina, Kiss Viktória

1. http://www.vizkincs.hu/vizkincs_
tanari_szoba.php?menu=tanari_szoba_
erdekessegek&token
2. http://wwf.hu/oshonos-es-
idegenhonos-fafajok
3. http://www.
tengerecki.hu/index.
php/most/aktualis-hirek-
ujdonsagok/191-hitek-
tevhitek



MÁRCIUS - ÁPRLIS - MÁJUS8
A

 p
an

no
nh

al
m

i k
is

té
rs

ég

A 
pannonhalmi kistérség 

Győr-Moson-Sopron megye dél-keleti részén fekszik. Ezen kistérség jelenleg 18 települést - 
Bakonygyirótot, Bakonypéterdet, Bakonyszentlászlót, Écset, Fenyőfőt, Győrasszonyfát, Győrságot, 

Lázit, Nyalkát, Pannonhalmát, Pázmándfalut, Ravazdot, Romándot, Sikátort, Tápot, Tápszentmiklóst, 
Tarjánpusztát, Veszprémvarsányt - foglalja magába.

   A kistérség, a mai formájában rövid múltra tekinthet vissza. Korábban Pannonhalma és a környező 
települések Téttel közösen alkottak egy kistérséget, s 2004-től váltak szét, két önálló térséget alkotva. A 
települések mai csoportosulása két közigazgatási változás nyomán jött létre. Egyrészt Pannonhalmát 
2000-ben nyilvánították várossá, így térségének önálló központjává vált. Másrészt a kilencvenes években, 
valamint 2000. után nyolc község kérte átcsatolását Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyébe, 
jelentősen kíbővítve így a Pannonhalma körüli kistelepülések számát.

   A térség északi peremén, néhány perc alatt elérhető távolságban húzódik az M1-es autópálya. Ez a 
térség számára nagyon jó megközelíthetőséget biztosít az ország többi részéről és külföldről egyaránt.

   A térség központja Pannonhalma, a 4100 lakosú kisváros, melyet a 82. sz. útról keletre letérve érhetünk 
el.

   A kistérség a Sokoró-dombvidék és a Bakonyalja kistájakon 
helyezkedik el, melyek átmeneti területnek számítanak a Kisalföld és a 
Dunántúli-középhegység között. A Sokoró-dombvidék Győrtől 22 km 
hosszúságban és 15 km szélességben helyezkedik el. A két dombvidék 
Győr-Moson-Sopron- és Veszprém megye területén található, melyek 
területe 457 km2.

   A változatos domborzat miatt a középhegység éghajlata 
változatos, az országos átlagnál lényegesen hűvösebb. A hegység 
északi lábánál felszálló légtömegek csapadéktartalmuk nagy részét 
elvesztik. így a térség csapadékviszonyai kedvezőek, a Magas-Bakonyban 
a csapadék átlagos évi mennyisége 780 mm. A terület talajai a domborzatnak, 
az alapkőzetnek s az éghajlatnak megfelelően nem jó minőségűek. Jellemzőek a barna erdőta la jok , 
valamint a mészkőfelszínekre jellemző rendzina talaj.

   A térség dombsorainak felső régióit erdők borítják. A természetes társulás cseres-tölgyes erdő, 
gyakoriak a kocsánytalan tölgyesek és a cseres-molyhos tölgyesek, továbbá megtalálhatók a 
gyertyánosok, és vannak telepített fenyvesek és akácosok is. A nyílt társulások között a homokpuszták 
és pusztagyepek is megjelennek jellegzetes növényfajaikkal, mint például: kosborok, nőszirmok, tavaszi 
hérics, fehér csillagvirág, stb.

   A kistérség állatvilága is igen színes 
képet mutat. Számos ritka s éppen 
ezért szigorúan védett fajjal is 
büszkélkedhet a környék, például: 
holló, fekete gólya, gyurgyalag, 
vadmacska, stb.

http://www.pannonhalmikisterseg.hu/
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Ravazdi Erdei Iskola

Az erdészeti erdei iskola az erdei környezet adottságaira 
építő, erdőpedagógiát alkalmazó oktatási, ismeretterjesztési 

intézmény, melyet erdőgazdálkodó működtet. Az 
erdészeti erdei iskola infrastrukturális és szervezeti 
hátteret biztosít az erdőpedagógiai alapokon nyugvó 
oktató, nevelő tevékenységnek. Célja, hogy elősegítse 
az ifjúság és a felnőttek erdőbarát, környezettudatos 
magatartásának kialakulását, fejlődését. Feladata, hogy 

ráirányítsa a figyelmet a globális környezeti gondokra, és 
javaslatokat nyújtson lokális megoldásokra. 

http://www.ravazdierdeiiskola.hu

Ravazd

Statisztikai adatok:
- Lakosok száma: 1247 fő
- A helyi óvoda létszáma: 28 fő
- A helyi általános iskola létszáma: 111 fő
- Közigazgatási terület: 2854 ha
[Forrás: Önkormányzati Hivatal, Ravazd]
   A faluban működő magánvállalkozások mellett a 

helybeli munkalehetőségek körét bővíti a Horker Kft., 
valamint a Kisalföldi Erdőgazdaság Ravazdi Erdészetének 
telepe. Mindazonáltal a község lakóinak döntő többsége 
Győrben vállal munkát, amit vonzóvá tesz egyrészt a 
munkalehetőségek nagyobb választéka, másrészt a város 
közelsége, így a bejárás egyszerűsége. A helybeliek többsége 
a munkaidőn túl háztáji gazdálkodást, többnyire gyümölcs- és 
zöldségtermesztést is folytat, a csupán növénytermesztésből 
és állattenyésztésből élők aránya a lakosságon belül azonban 
viszonylag csekély.

 http://www.ravazd.hu/

Túrázás:

Ravazd a történelmi emlékeken túl természeti értékekben erdőkben, vizekben is gazdag település. A 
kirándulni vágyók kiépített gyalogos és kerékpáros útvonalon barangolhatják be a falut körülölelő erdőt. A 
túristajelek mellett tájékoztató táblák szolgálják a túrázókat, melyek képes illusztrációkkal hívják fel a figyelmet 
a védett állatokra és növényekre. A Ravazdot Sokorópátkával (Vadalmással) összekötő tanösvény mellet 
több, kevésbé ismert, ámde szép hely bújik meg a fák között. Ilyen például a gici emlékmű, mely hatalmas 
szelídgesztenye fák alatt található (Sokorópátka felé haladva a tanösvényről az első esőbeállónál balra letérve 
a műúton közelíthető meg); valamint a jánosházi erdészház, ahol a múlt század közepéig közigazgatásilag a 
faluhoz tartozó házak álltak (a Ravazdot Tényővel összekötő erdei műútról jobbra letérve érhető el). Mindkét 
említett helyen pihenő és tűzrakóhely áll a kirándulók rendelkezésére. Említést érdemel még a falu határában 
található Józsa Lászlóról elnevezett cserkésztábor, mely nyaranta folyamatos táborozási lehetőséget nyújt a 
cserkészek, illetve más csoportok számára.

A falutól kissé távolodva szintén számos látnivaló akad a környéken: mindössze 5 km-re található a 
Világörökség részévé nyilvánított, egész évben látogathatóPannonhalmi Főapátság; történelmi múltjával 
emelkedik ki a még romokban is megkapó cseszneki vár (25 km-re délre a falutól, a 82. számú főút mentén), s 
természetesen nem hagyhatjuk ki a közeli nagyváros, Győr, történelmi és kulturális értékeit sem.

 http://ravazd.network.hu/blog/ravazd_klub_hirei/tura-es-kirandulas

Összeállította: Pető Dániel


