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Köszöntő És hAsznál Ati útmutAtó

Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet (OFI) SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola 
programok kiszélesítése címû projektje pedagógusok részére 14 részes Natura 2000  
segédanyagot készített, melynek egyik kötetét tartja kezében az olvasó.

Az útmutató célja a Natura 2000 uniós kerettel járó értékek és elônyök felmutatása 
azon pedagógusok számára, akik érdeklôdnek a Kárpát-medencében ôrzött európai 
jelentôségû természeti értékek iránt. Tudják, hogy innovatív pedagógusként mindennapi 
munkájukban könnyedén élhetnek e természeti értékek adta lehetôségekkel. Felhasznál-
hatják élményt adó tanulási környezetként és tartalomként, valamint építhetnek a Natura 
2000 rendszer adta helyi kapcsolatépítési, közösségépítési lehetôségekre. Számukra kívá-
nunk segítséget nyújtani a kézikönyvvel.

A kézikönyv három részbôl áll: természetvédelmi és módszertani alapvetésbôl, mely 
tartalmazza a továbblépéshez, szervezéshez szükséges információkat is; az iskolai vagy 
óvodai környezeti nevelési fejezetbôl; és a régióra ajánlott tanítási helyzetekbôl, melyeket 
– mivel az összes lehetséges tanulásszervezési forma elôfordul az ajánlatok között, közös 
néven – tevékenységként találnak meg a kiadványban.

Alapvetés 
Környezeti nevelés 

Tevékenységek

Ugyanilyen szerkezetû útmutatók készültek az óvodák és iskolák számára, mind a hét 
hazai régióra. A kiadványok teljes egészében letölthetôk a www.ofi.hu honlapról. 

Mind a zöld óvodák, mind az ökoiskolák részére, valamint minden régióra elkészültek 
a foglalkozási javaslatok, modulok. Ezek egységes szerkezete segíti a gyors tájékozódást 
és választást, a kidolgozott modulok egyszerûsítik a pedagógusok munkáját. A régiós  
segédletek mindegyike elérhetô interneten, így távolabbi kirándulások esetén a célállo-
más régiójának útmutatóját is felhasználhatjuk.

További segítségért forduljon a Zöld Óvoda vagy Ökoiskola Forrásközpontjához, 
és lehetôség szerint vegyen részt a tematikus pedagógus-továbbképzésen és a természeti 
neveléssel, környezeti neveléssel, fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos szakmai ren-
dezvényeken is.

A Észak-Alföld régió Ökoiskola forrásközpontja:  
HUmUSZ és a hajdúböszörményi Zöld Kör www.humusz.hu, www.zoldkor.net
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T ermésze T védelmi al ap ve T és: NaT ur a 2000 
H a r a s z T H y l á s z l ó

A z Eu r ó pA i  un i ó ö k o l ó g i A i  h á l ó z AtA

Európában az ipari forradalom óta – a városi életformára történt tömeges áttérés, 
a mezôgazdasági tevékenység mind nagyobb térnyerése, a helyenként indokolatlanul 
sûrû úthálózat, a folyamatosan növekvô turisztikai terhelés és számos további tényezô 
következtében – a tájak lényegükben alakultak át. Napjainkban nyugodtan kijelenthetjük: 
földrészünkön a természetes élôhelyek kiterjedése a töredékére zsugorodott. Nemcsak 
az élôhelyek, hanem különösen a speciális élôhelyekhez kötôdô vagy a sajátos életvitelû 
növény- és állatfajok százainak helyzete is jelentôsen rosszabbodik. 

Ezekre a negatív folyamatokra válaszul az egyes országok – mind Európában, mind 
a világ többi részén – sorban nyilvánították védetté a különbözô állat- és növényfajokat, 
és kezdték meg a védett természeti területek hálózatának kialakítását. Utóbbiak közül 
a legismertebbek a nemzeti parkok, melyek ma már valamennyi földrészen a ter mé szet-
meg ôr zés kiemelkedô jelentôségû helyszínei, de mind nagyobb a turisztikai jelentôségük 
is. Nemzeti parkokat általában olyan területeken jelölnek ki az egyes országok kormány-
szervei, amelyeknek gazdag vagy igen gazdag az élôvilága, emellett különleges, leg-
többször egyedi táji adottságok és kultúrtörténeti értékek is jellemzik. Védett természeti 
 területek közé tartoznak itthon a tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi területek, 
a speciális rezervátumok is. Esetükben a gazdag élôvilág vagy egy-egy különleges faj léte 
volt a terület kijelölésének tudományos indoka. A védett természeti területek hálózatát 
a geológiai folyamatok során kialakult képzôdmények széles skálája, és közöttük is meg-
különböztetett helyet érdemlô barlangok gazdagítják. 

Európában a nagy védett területek – a legmagasabb hegyek kivételével – többnyire 
magukon viselik az ember nyomát: életmódunk és gazdálkodásunk hatása alatt állnak 
vagy álltak az elmúlt századokban. Ez az emberi tevékenység – miközben jelentôsen 
befolyásolta a táj arculatát – a legtöbb esetben ma is hozzájárul az értékek megôrzéséhez. 
Például, ha egy nyílt síkságot, dombvidéket folyamatosan legeltetünk, azzal megakadá-
lyozzuk annak beerdôsödését. A természetvédôk már nagyon régen felismerték, hogy 
egy-egy hagyományos gazdálkodási mód éppen olyan megôrzésre érdemes érték, mint 
az állat- és növényvilág. Egy-egy nemzeti park esetében a megôrzendô értékek sora kie-
gészül az építészeti alkotásokkal, amelyek sokszor nem különleges létesítmények, hanem 
a hagyományos gazdálkodást szolgálják ki, természetesen azokkal az eszközökkel, szo-
kásokkal, amelyek az adott térségre jellemzôek. Az európai nemzeti parkok legtöbbször 
tehát nem lakatlan területen kijelölt „rezervátumok”, hanem a kultúrtájat és a különleges 
természeti adottságokkal rendelkezô tájat magukban foglaló területek, melyek élôvilága 
egyedi, gazdag, és amelyeknek egy része a látogatók számára is megtekinthetô.

Ez a természetvédelmi gyakorlat Európa minden országában tetten érhetô: mindenütt 
vannak védett természeti területek, nemzeti parkok, sikeres és kevésbé sikeres programok 
egy-egy veszélyeztetett állat- vagy növényfaj megôrzésére. 

Vajon Európa nemzeti parkjai és védett területei magukba foglalnak-e minden termé-
szeti értéket? Vajon együtt képesek-e arra, hogy megállítsák földrészünkön az élôvilág 
elszegényedését, azaz a biológiai sokféleség csökkenését? Ha építészeti remekeinket, 
nemzeti történelmünk fontos helyszíneit mûemlékké nyilvánítjuk, vajon ezzel megvéd-
tünk-e minden megôrzendô értéket? Nyilvánvalóan nem.

A védett természeti területek hálózatát a környezetbôl érkezô negatív hatások folyama-
tosan elérik, ezzel lehetetlenné teszik, hogy hosszú távon csakis rezervátumokban tartsuk 
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fenn az élôvilág gazdagságát. Mivel az eddigi erôfeszítések nem voltak elegendôek, továb-
bi lépéseket kellett, kell tenni. Kézenfekvô megoldás lenne újabb és újabb védett területeket 
kijelölni, és azokat megfelelôen kezelni. Ennek azonban két nagyon komoly akadálya van. 
Egyrészt földrészünkön a termôföld legnagyobb része magántulajdonban van. A természeti 
értékek szinte sosem egyetlen tulajdonos által birtokolt területen vannak, hanem sokuk tu-
lajdona, ahol nemzeti parkot kijelölni és eredményesen mûködtetni szinte lehetetlen. Más-
részt nagyon sok olyan élôlény vesz körül bennünket, amelyek nem a rezervátumokban, 
nemzeti parkokban, hanem gazdasági hasznosítású erdeinkben, mezôgazdasági területein-
ken élnek vagy másutt is elôfordulnak, de nagy állományaik a mûvelés alatt álló területek-
hez kötôdnek. Ezen utóbbi fajok megôrzése érdekében az Európai Unió olyan rendszert 
hozott létre és mûködtet ma is, amely a ritka és speciális élôhelyigényû, de a közönséges, 
széles körben elterjedt, ám folyamatosan csökkenô állományú fajokat és életközösségeket 
is képes hosszú távon fenntartani. Ezek a Natura 2000 területek.

A z o n o s c é l ,  E lt é r ő g yA k o r l At

A Natura 2000 területek hálózata több szempontból is eltér a védett természeti területek 
hálózatától, annak ellenére, hogy közöttük jelentôs átfedés lehet. A Natura 2000 terüle-
tek legfontosabb jellemzôi: 

•	 kijelölésük az egész Európai Unióban azonos szempontok alapján történt, illetve tör-
ténik, közösségi jelentôségük alapján;

•	 a rájuk vonatkozó fontosabb szabályok valamennyi tagállamban azonosak;

•	 kijelölésük során csak természetvédelmi szempontokat lehet és kell figyelembe venni;

•	 a területek kijelölése az ún. jelölô fajok vagy jelölô élôhelyek alapján történik;

•	 a jelölô madárfajok jegyzékét a Madárvédelmi Irányelv tartalmazza, a jelölô élô helye-
ket és a további állat-, valamint növényfajokat az Élôhelyvédelmi Irányelv határozza 
meg, emiatt kétféle Natura 2000 terület létezik: a Madárvédelmi Terület és a Ter mé-
szet  meg ôr zé si Terület;

•	 egy terület lehet egyszerre Madárvédelmi és Természetmegôrzési Terület is;

•	 a Madárvédelmi Területek kijelölése nemzeti hatáskör;

•	 a Természetmegôrzési Területekre vonatkozóan a tagország javaslatot készít, melyrôl 
az Európai Bizottság dönt, majd a jogrendbe illesztést a nemzeti kormányok végzik;

•	 a Bizottság részére mindkét irányelv végrehajtásáról meghatározott idôközönként rész-
letes jelentést kell készítenie a nemzeti kormányoknak.

Új s z E m l é l E t,  Ú j g yA k o r l At 

A Natura 2000 területek kijelölésének alapját a Madárvédelmi Irányelv és az Élôhelyvédelmi 
Irányelv képezi. Ezek kidolgozását az a felismerés vezérelte, hogy az Unió területén szá-
mos olyan élôhely van, és számos olyan faj él, amelyek helyzete a védett természeti terü-
letek hálózatának kialakításával sem lett jobb. Nem biztosított hosszú távú fennmaradá-
suk. Hogyan lehetséges ez? Egyrészt úgy, hogy sok élôlény – például sok madár, hal, rovar 
– nagy területet jár be élete során. Nyilvánvalóan nem mindig tartózkodnak védett terüle-
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teken. Különösen látványos ez a vonuló madarak esetében. Például egy északon fészkelô 
daru biztonságosan költhet ugyan egy finnországi nemzeti parkban, de ahogy a költési 
idôszak után elhagyja azt, lehetséges, hogy úgy jut el Afrikáig, és úgy telel ott, majd úgy 
tér vissza fészkelôhelyére, hogy közben egyetlen védett területet sem érint. A faj fennma-
radása szempontjából nem elegendô a fészkelés idején a biztonságos, táplálékban gazdag 
élôhely, ha a vonulás során ugyanezek a feltételek nem adottak. De az is elôfordulhat, 
hogy a fészkelôterületen komoly erôfeszítéseket tesznek egy-egy faj érdekében, a vonulás 
során pedig mértéktelen vadászat tárgyává válik, és ezzel ellehetetlenítik a megôrzését.

Az sem ritka, hogy az európai szinten értékes (úgynevezett közösségi jelentôségû) fajok 
állományainak nagyobb része nem védett területen él. Ilyenek például a mezôgazdasági 
mûvelés alatt álló területeken fészkelô madarak közül a haris, a túzok, a hamvas rétihéja, de 
a mezei pacsirta is. A növények közül ilyen a legelôkön is elôforduló leánykökörcsin vagy 
a magyar kökörcsin. Hatványozottan igaz ez az olyan közösségi jelentôségû élôhelyek vo-
natkozásában, mint például a kékperjés láprét vagy különösen a sík- és hegyvidéki kaszáló-
rétek. Ugyanilyen a halfajok többsége is. A garda (látóhal) legjelentôsebb hazai állománya 
például a Balatonban él, amelynek egésze korábban nem volt védett terület. Legnagyobb 
tavunkat a garda miatt ki kellett jelölni Natura 2000 területnek. Ez azonban nem azt jelen-
ti, hogy a tóban többet nem lehet fürdeni, csónakázni, vagy akár horgászni, sôt a gardát is 
ki lehet fogni; de azt igen, hogy olyan intézkedések szükségesek, amelyek lehetôvé teszik 
a gardaállomány fennmaradását, és korlátozzák a fennmaradást veszélyeztetô tevékenysé-
geket és folyamatokat. Fontos eleme, mondhatnánk érdekessége az uniós szabályozásnak, 
hogy csak azokon a területeken kell egy-egy fajra vagy élôhelyre vonatkozóan ezeket az in-
tézkedéseket életbe léptetni, amely területeket Natura 2000 területként az adott fajra vagy 
élôhelyre ténylegesen kijelöltek. Példánknál maradva ez azt jelenti, hogy hiába él esetleg 
a Balatonban számos további jelölô halfaj, ha a Balaton Natura 2000 területnek történt 
kijelölésérôl szóló dokumentum ezeket az indoklásban nem nevezi meg, megôrzésük érde-
kében itt nem kell külön intézkedéseket hozni. Természetesen a hazai jogszabály által ki-
hirdetett védett állatok ettôl még védettek maradnak és háborítatlanul élhetnek a Balaton-
ban, de külön védelmi intézkedést nem kell hozni miattuk.

Sokan értetlenül fogadják, hogy például a Hajdúságban található rendkívül jó minôségû 
– magas aranykorona értékû – szántóterületek egy részét is Madárvédelmi Területnek je-
lölték ki, miközben ott található a közelben a jelentôs kiterjedésû Hortobágyi Nemzeti 
Park is. Valóban ott van, viszont a soktízezres létszámban vonuló darucsapatok jelentôs 
része az ôszi kukoricatarlókon keresi táplálékát, és csak éjszakázni keresi fel a nemzeti 
park területét. Az intenzíven mûvelt kukoricaföldek is bekerültek a Natura 2000 hálózat-
ba, mert csak így lehet eleget tenni annak a közösségi szabálynak, amely szerint gondos-
kodni kell a vonuló madarak számára olyan területekrôl, amelyeken megtalálják táplálé-
kukat és nyugalmukat egyaránt. Egy kukoricaföld kijelölése nem jelenti azt, hogy azon 
meg kell változtatni a gazdálkodás eddigi módját, és ott valami különleges feltételeknek 
kell megfelelnie a tulajdonosnak, területhasználónak. Errôl szó sincs; aki eddig ott kuko-
ricát termelt, az a következô években, évtizedekben is korlátozás nélkül megteheti 
ugyanezt. Nem lehet azonban ezeket a táplálkozóterületeket korlátlanul átalakítani, más 
célra használni, tehát az ilyen tevékenységhez hatósági engedélyre van szükség.

nAt u r A 2000 h á l ó z At mA g yA r o r s z á g o n

A hazai Natura 2000 területek a védett természeti területeink mintegy 90%-át magukban 
foglalják. Felmerül a kérdés, hogy miért nem az egészet. A válasz nagyon egyszerû. Egy-
részt a Natura 2000 területek csak az élôvilág megôrzésére szolgálnak, és nem terjednek 
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ki a geológiai értékekre. Azok a természet védelmérôl szóló törvény felhatalmazása alap-
ján miniszteri rendelettel kihirdetett, védett természeti területeink, amelyek létesítésének 
elsôsorban a táj védelme, illetve a geológiai értékek megôrzése a célja, nem kerültek be 
a Natura 2000 hálózatba. Másrészt a védett természeti területek kijelölésének lehetnek 
nemzeti szempontjai is. Például Magyarországon – a máshol esetleg tömeges – magashe-
gyi fajok csak minimális állományban és csak elvétve fordulnak elô, ezért természeti ér-
tékként védettek. Mivel azonban nem közösségi jelentôségûek, ezért nem kerültek fel 
egyik irányelv mellékletére sem, azaz nem jelölô fajok és nem jelölô élôhelyek.

Natura 2000 hálózatunk ugyanakkor jóval nagyobb kiterjedésû, mint a védett termé-
szeti területeink rendszere. Ennek is megvan azonban a szakmai oka. Egyrészt a jelölô 
fajok és élôhelyek mindegyikének van elterjedési területe, amely nem egységesen fedi le 
az egyes tagállamokat. A fôleg keleti elterjedésû fajok Nyugat-Európában nagyon kis 
számban élnek, és még a közép-európai országok csatlakozása elôtt felkerültek az uniós 
jelentôségû fajok – azaz a Natura 2000 jelölô fajok – listájára. A közép-európai országok 
csatlakozásával az adott fajok uniós állománya hirtelen megnövekedett, viszont nem vál-
tozott azok státusza. Azaz Magyarországon is ki kellett jelölni olyan területeket, amelyek 
például a vöröshasú unka vagy a kisfészkû aszat fennmaradását segítik, pedig nálunk 
mindkét faj igen jelentôs számban él, és nem is tekinthetô veszélyeztetettnek. 

Az egyes fajok vagy élôhelyek földrajzi elterjedésének Unión belüli egyenetlenségét 
jogi szabályozással nem lehet kiegyenlíteni. A hazai védetté nyilvánító gyakorlat szerint 
sem a Balatont, sem a kisfészkû aszat termôhelyét nem helyeztük volna védelem alá, ám 
az uniós jog átvételével erre is sort kellett keríteni. A Natura 2000 területeknek a hazai 
védett természeti területek hálózatánál nagyobb kiterjedését a Madárvédelmi Területek 
kijelölési kötelezettsége indokolta a legnagyobb mértékben. A már említett daru éves 
életciklusát ismertetô példa is mutatja, hogy a táplálkozóhelyek kijelölését is el kellett 
végezni, amely jelentôsen növelte a hálózat kiterjedését. Egy harmadik oka is van annak, 
hogy miért nagyobb a Natura 2000 területek hálózata, mint a védett területeké. A hazai 
Natura 2000 hálózat legnagyobb részben magában foglalja az úgynevezett „védelemre 
tervezett” területeket is. Ezek olyan területek, amelyeket a különbözô szakemberek, tudo-
mányos intézetek, civil szervezetek védelemre javasoltak, és a javaslat tudományos felül-
vizsgálata során megerôsítést nyert, hogy valóban védelemre érdemesek. A védetté nyil-
vánítás azonban meglehetôsen hosszadalmas, bonyolult folyamat. Mivel e területek nagy 
része egyben megfelelt a Natura 2000 területté nyilvánítás követelményeinek, és velük 
kiegészítve lehetett az Unió Bizottságával elfogadtatni a magyar területkijelölési javasla-
tot, ezek is bekerültek a hálózatba.

A Natura 2000 területek hazai kihirdetésérôl „Az európai közösségi jelentôségû termé-
szetvédelmi rendeltetésû területekrôl” szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet intézkedett.

tE r m é s z E t i  é r t é k E t ő r z ő g A z d á l k o d á s

Hogyan lehetséges, hogy 2004-ben nem védett területeket is ki lehetett jelölni Natura 
2000 területté, azaz az Európai Unió ökológiai hálózatának részévé, miközben hosszú 
évszázadok óta azokon a területeken emberi tevékenység formálta a táj arculatát, esetleg 
az ottani haszonvétel módja látszólag a természeti értékek fennmaradása ellen hatott? 
Ennek a kérdésnek a megválaszolása elôtt egy széles körben elterjedt és mélyen beivó-
dott tévedést vagy inkább tévhitet kell eloszlatni. Sajnálatos módon Magyarországon so-
kan úgy gondolják, hogy a természetvédelmi területeken ellehetetlenül a gazdálkodás. 
Természetesen vannak olyan szabályok, követelmények, amelyek a gazdálkodók részérôl 
odafigyelést igényelnek olyan kérdésekben is, amelyekkel egyébként nem  foglalkoznának. 
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Legyünk ôszinték: ezek döntô többsége olyan „szabály”, amelyet a terület ökológiai 
adottságait, vagy más szóval termôhelyi viszonyait ismerô, hosszú távra tervezô gazdál-
kodó a saját érdekében magától is betart. A követelmények betartása miatt a természet-
védelmi területeken tehát nem ellehetetlenül a gazdálkodás, hanem annak természeti 
feltételrendszere − beleértve a természeti értékeket is − hosszú távon fennmarad. 

Nem igaz, hogy a nagy pusztáinkon létesített nemzeti parkokban a gazdálkodást ér-
demben korlátozza a nemzeti parkká nyilvánítás. Aki ezt gondolja, az bizonyosan nem 
ismeri a XIX. századi legeltetési szabályokat. Ezekben a legelôterületek, a puszta min-
denkori legjobb állapotának megôrzése érdekében részletesen szabályozták a kihajtás, 
a behajtás és a hasznosítás feltételeit. Vajon a puszta megôrzése érdekében lehet-e 
az évszázadokon keresztül jól bevált szabályokhoz képest újat, szigorúbbat alkotni? Va-
jon a nemzeti parki célnak nem az felel-e meg a legnagyobb mértékben, hogy a puszta 
– puszta maradjon? A pusztát csak a legelô állatok tízezreivel együtt lehet fenntartani. 
Természetesen a rendszerváltást megelôzô 450 évben folytatott rövidlátó, a hosszú távú 
érdekeket semmibe vevô gazdálkodáshoz képest napjainkban szigorúbbak a szabályok, 
de ez nem más, mint a régmúltban a gyakorlatban bevált, a helyi gazdák által kialakított 
önkorlátozó szabályok ismételt életbe lépése. Sokan azonban a Natura 2000 területekre 
vonatkozó gazdálkodási szabályokat – fenntartható gazdálkodás – a rövid távú érdekek 
érvényesítése miatt tehernek élik meg. Ezen a helyzeten segít a Natura 2000 területeken 
folyó élôhely-fenntartó gazdálkodás hosszú távú fennmaradását biztosító támogatási 
rendszer, melyre a gazdálkodók önkéntes alapon pályázhatnak az agrár-környezetvédel-
mi program zonális és horizontális célprogramjaira. Ezekben a mindenkinek járó földala-
pú támogatáson felül hektáronként 150-300 Euró támogatás nyerhetô el.

A Natura 2000 területté kijelölés a legjobb bizonyítéka annak, hogy az adott területen 
folyó gazdálkodás az esetek legnagyobb részében harmonizált a természeti adottságok-
kal. Ha ugyanis nem így lett volna, ha a gazdálkodás minden természeti értéket felélt 
volna, akkor ott ma nem lehetne Natura 2000 terület, azok élôvilágáról nem volna mit 
jelenteni az Európai Unió bizottságának, és nem lehetne a terület állapotának javítására, 
különleges jelölô fajaik megôrzésére milliárdos EU-s pályázatokat nyerni. 

Az a mechanikus szemléletmód, amelyik lecsapolta a Hanság egykor hatalmas lápvidé-
két, vagy a Balatont „megszabadította” a déli partján elterülô berkektôl, a természetvéde-
lem megjelenését korlátozásnak éli meg. A kérdés azonban ezekben az esetekben a társa-
dalmi hasznosság oldaláról vizsgálandó. Vajon hogyan élték meg a – tájvédelmi körzet 
kialakításából adódó – korlátozásokat azok, akik nem építhettek újabb és újabb házakat 
a Tihanyi-félszigeten? Bizonyára elkárhoztatták a természetvédelmet. De vajon lenne-e 
még egy teleknyi vízparti terület a félszigeten, ami beépítetlen maradt volna, ha nincs ter-
mészetvédelmi korlátozás? Talán már sehol sem lehetne szabadon lejutni a vízpartig, 
csakúgy, mint a tó számos más részén? A közérdek mindenképpen azt kívánta, hogy a Ti-
hanyi-félsziget maradjon meg még megôrzött természetes állapotában, így tudja ugyanis 
az a sok ember, akinek sosem jutott volna vízparti telek, mind örömét lelni benne.

Ha tehát a különbözô területek: rétek, legelôk, vizes élôhelyek, halastavak, nádasok, 
erdôk kezelése az utóbbi 50-100 évben a terület adottságainak megfelelô volt, akkor 
az ma is megfelelô. A folyamatosan fenntartható, nagyjából azonos mértékû hasznot adó 
mûvelési mód mindig a lehetô legnagyobb haszonvételt biztosítja. A „jut is, marad is” elv 
gyakorlati alkalmazásával lehet a legtöbb haszonra szert tenni évrôl évre. Az ilyen gaz-
dálkodói megközelítés nem szüntette meg a területre jellemzô élôvilágot sem. Ezért lehe-
tett az adott területet Natura 2000 területté kijelölni.

Sôt, számos olyan terület van, amelyik a gazdálkodás nélkül már régen tönkrement 
volna. Ez azt jelenti, hogy természeti értékeiket a gazdálkodás nemhogy elpusztította 
volna, hanem egyenesen annak köszönhetjük létüket. Ilyen területek Magyarországon  
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különösen nagy kiterjedésben találhatók, hiszen valamikor a Kárpát-medencére napjaink-
ban olyannyira jellemzô nyílt legelô táj helyén nagyrészt erdôk voltak. Az élôvilág 
fejlôdésének sajátos tulajdonsága a szukcesszió, ami nem más, mint a növénytársulások 
idôbeli egymás után következése, és amelynek eredménye a lehetô legösszetettebb, leg-
stabilabb rendszer, az ún. klimax társulás kialakulása, amely Magyarországon az esetek 
többségében erdôt jelent. Mivel Magyarország területének emberi tevékenység elôtti ál-
lapotában 85%-a erdôterület volt, beavatkozás nélkül – hosszú idô alatt, ha a környezeti 
feltételek adottak lennének – ehhez közeli állapot alakulna ki. Az emberi tevékenység 
az erdôk jelentôs részét kiirtotta, sôt az ország nagy részén keletkezésük feltételeit is 
megszüntette a talajvíz jelentôs lesüllyesztésével, ezért a természetes erdôkig az élôvilág 
fejlôdése már nem juthat el. A szukcesszió elsô fázisain viszont túljuthat, ami azt jelenti, 
hogy megszûnnének például a hegyi kaszálórétek, a legelôk, tavak, a nyílt homoki boró-
kások stb. Ezek a területek ugyanis részben emberi tevékenység hatására jöttek létre, 
és évszázadok alatt települtek be rájuk az élôvilág különbözô elemei. Vannak élôhelyek, 
amelyek az emberi tevékenység elôtt is léteztek a Kárpát-medencében, mint például 
a szikesek, de kiterjedésüket az emberi tevékenység jelentôsen megnövelte. Napjainkban 
a szemünk láttára zajlik a gazdálkodás elmaradásával együtt járó természeti értékcsökke-
nés a hegylábi legelôterületeken, a domboldali legelôkön, a folyókat kísérô hullámtéri 
kaszálókon és más területeken. Fényes bizonyítékai ezek annak, hogy a gazdálkodás 
és a természeti értékôrzés nem egymás ellenségei, hanem szövetségesek. Természetesen 
vannak olyan konfliktus helyzetek, amelyek felnagyítással és általánosítással beállíthatók 
úgy, hogy a természetvédelem ellehetetleníti a gazdálkodást. Ma már azonban egyrészt 
léteznek olyan agrár-környezetvédelmi támogatási lehetôségek, amelyek segítik a gazdál-
kodókat az egyensúly megtalálásában, másrészt pedig, ha hirtelen konfliktushelyzet ala-
kul ki, és a természetvédelmi hatóság gazdálkodási korlátozást rendel el, akkor azért ese-
ti kártérítés fizethetô.

k ö z ö s s é g i  j E l E n t ő s é g ű f A j o k mA g yA r o r s z á g o n

Mint azt már korábban említettük, a jelölô fajok és élôhelyek jegyzéke az egész Unióra 
érvényes és egységes. A közösségi jegyzéken található fajok és élôhelyek jelentôs része 
nem fordul elô Magyarországon, azokkal kapcsolatban gyakorlati védelmi teendônk 
nincs is. A lista nem az egyes országok adottságait, hanem az egész közösség együttes 
természeti értékeit tükrözi. 

Magyarország azonban természeti értékei alapján sajátos helyzetben van. A földrajzi Eu-
rópát a szakemberek még az Unió létrejötte elôtt ún. biogeográfiai régiókra osztották fel. 
Magyarország az ún. Pannon Biogeográfiai Régióba tartozik, amely régió az Unióban a ki-
sebb területûek közé sorolható. A biogeográfiai régiók mindegyikének van sajátos, másutt 
nem, vagy csak jelentéktelen kiterjedésben élô, rájuk jellemzô élôvilága. Vannak olyan fa-
jok és élôhelyek is, amelyek több régióban is megtalálják életfeltételeiket, de ezek többnyi-
re a gyakori, kevéssé specializálódott fajok. A pannon tájra jellemzô különleges élôhelyek 
a Natura 2000 területté nyilvánítással közösségi jelentôségûekké léptek elô. Mivel a Pan-
non Régió lényegében csak a Kárpát-medencére terjed ki, a közösségen belül elsôdlegesen 
Magyarország feladata az ökorégióra jellemzô természeti értékek megôrzése. A Natura 
2000 területek kijelölésének célja a fajok és élôhelyek kedvezô természetvédelmi helyzeté-
nek megôrzése az adottságokhoz igazodó gazdálkodási formák támogatásával.
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mié r t E n n y i  nAt u r A 2000 t E r ü l E t k E r ü lt k i j E l ö l é s r E  
mA g yA r o r s z á g o n?

A Natura 2000 területek kijelölése az Unió tagállamai számára kötelezô volt, míg 
a késôbb csatlakozóknak belépési feltétel. Ez a kötelezettség abból adódik, hogy az Uni-
óba felvételüket kérô tagállamoknak a felkészülés során át kell venniük az Unió jogrend-
jét. Az Európai Unióban két „irányelv”, azaz direktíva határozza meg a Natura 2000 te-
rületek kijelölési kötelezettségét. A vadon élô madarak védelmérôl szól a 79/409/EGK 
irányelv, amit 1979-ben fogadtak el, és a természetes élôhelyek, a vadon élô állatok 
és növények védelmérôl szóló 92/43/EGK irányelv, ami viszont 1992-bôl származik. 
Mindkét irányelv arról rendelkezik, hogy a mellékleteikben felsorolt (ún. közösségi jelen-
tôségû) fajok, élôhelyek megôrzésére olyan területeket kell kijelölniük a tagállamoknak, 
amelyeken gondoskodnak azok fennmaradásáról. Ezek a területek együttes nevükön 
a Natura 2000 területek.

A hazai kijelöléssel kapcsolatban gyakori vélemény, hogy túl sok a Natura 2000 terü-
let, az ország területének kereken 21%-a. A valóságban azonban ez se nem sok, se nem 
kevés. A két irányelv mellékletein lévô fajok és élôhelyek hazai elôfordulásai, élôhelyei 
tulajdonképpen automatikusan meghatározták a hálózat kiterjedését. Számos faj, illetve 
élôhely vonatkozásában a Bizottság a felterjesztett javaslatot csak részben fogadta el, 
és további területek kijelölésére kötelezte Magyarországot. A 21% (1952 ezer hektár) ér-
telmezéséhez azt is tudni kell, hogy a korábban csatlakozott 15 tagállam közül ugyan 
mindössze Belgiumban, Dániában, Írországban, Hollandiában, Luxemburgban és Auszt-
riában kisebb a Natura 2000 területek – hektárban mért – kiterjedése, mint a magyaror-
szági, de ez a kisebb terület Belgiumban az ország területének 19%-a, Dánia 35%-a, 
Hollandia 32%-a. Jól látható, hogy a magyarországi területkijelölés minden tekintetben 
az Unió átlaga körül mozog. A kijelölt területek számában – amely nálunk kereken 520 
– jócskán elmaradunk az EU-15-ök átlagától, amely országonként 1250 terület.

k ö t E l E z E t t s é g E k A k i j E l ö l é s u tá n: f E n n tA r tá s, m o n i t o r in g

A területek kijelölése után az egyes tagállamoknak még számos kötelezettsége van. 
Elôször is be kell építeniük jogrendjükbe a Natura 2000 területek fenntartása, megôrzése 
érdekében azokat a szabályokat, amelyek hosszú távon biztosítják az értékek megôrzését. 
A fenntartás rendjét a minden egyes területre kidolgozott „kezelési” vagy „fenntartási” 
tervek jelentik.

A Natura 2000 területeket nemcsak fenn kell tartani, hanem gondoskodni kell a termé-
szetvédelmi állapot folyamatosan figyelemmel kísérésérôl is. Nemzeti Biomonitoring 
Rendszerünk lévén ez Magyarországon már az Unióba történô belépés elôtt, attól függet-
lenül is folyt a természet védelmérôl szóló 1996. évi LIII. törvényben rögzítettek szerint. 
A monitorozás olyan tevékenység, amely azonos feltételek mellett éveken keresztül folya-
matosan rögzíti kiválasztott mintaterületeken az egyes értékek állapotát, állapotváltozá-
sait. Magyarországon a monitorozásban a nemzeti park igazgatóságok munkatársai mel-
lett civil szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek munkatársai vesznek részt. Az adatok 
a Természetvédelmi Információs Rendszerbe (TIR) kerülnek, amely térinformatikai alapú, 
azaz minden élôlényre vonatkozó adat pontos lelôhelye térképen láthatóvá válik, és egy-
úttal más rendszerekbôl származtatott adatok segítségével az adott terület gazdálkodásá-
ra, infrastruktúrájára, vonalas létesítményeire vonatkozó adatokkal együtt értelmezhetô. 
Teljes kiépülése és adatokkal történô feltöltése után a TIR biztosítja az információkat a Bi-
zottság számára készülô jelentésekhez is.
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ho g yA n s E g í t i  A z un i ó mA g yA r o r s z á g  
t E r m é s z E t i  é r t é k E in E k m E g ő r z é s é t?

LIFE-projektek

Az Unió költségvetésében igen nagy összeg áll rendelkezésre az egyes tagállamok leg-
különbözôbb szervezetei számára, természeti értékeik megôrzésére. Erre a forrásra szabad 
versenyben pályáznak az állami és civil szervezetek. A pályázatokról az Európai Bizottság 
dönt, azaz Brüsszelben bírálják el a benyújtott pályázatokat, és a nyertesek is onnan kapják 
a megvalósításhoz szükséges forrásokat. A LIFE, majd újabban az ún. LIFE+ pályázati rend-
szer elsôdleges célja a Natura 2000 területek és jelölô fajok érdekében megvalósítandó intéz-
kedések támogatása. Magyarország a 2000 évek elején kidolgozott pályázati stratégiának/
tervnek köszönhetôen különösen sikeres pályázó. A LIFE és a LIFE+ forrásoknak köszönhetôen 
sok milliárd forint jutott hazai gyakorlati természetvédelmi programokra. A parlagi sas, a ke-
recsensólyom, a túzok, a parlagi vipera, a tartós szegfû, a mocsári angyalgyökér, a kék vércse 
védelmét támogatták. A fontos – közösségi jelentôségû – élôhelyek közül a pannon sztyepp-
rétek, a közép-tiszai ártéri erdôk, a nagykôrösi pusztai tölgyes vagy az alföldi szikes tavak 
fennmaradását segítették. E pályázatok nélkül aligha lehetett volna abban reménykedni, hogy 
ekkora összeget tud a magyar költségvetés ezekre a célokra fordítani.

Fejlesztési programok

A 2007–2013 közötti uniós költségvetési ciklusban már Magyarország is számíthatott arra, 
hogy igen jelentôs, félezer milliárdos fejlesztési célú forrásokhoz jut. Ezeket a forrásokat 
a különbözô Operatív Programokból lehetett, lehet elnyerni. Magyarországon a termé-
szetvédelmi célú fejlesztéseket a Környezet és Energia Operatív Programból finanszíroz-
ták. Az elôzetesen megtervezett beavatkozások – élôhely-rekonstrukciók, madarakra ve-
szélyes elektromos szabad légvezetékek tartóoszlopainak szigetelése, arborétumok 
felújítása, barlangok védelme – újabb jelentôs forrásokat biztosítottak a Natura 2000 te-
rületek állapotának javítására, veszélyeztetett fajainak megôrzésére.

A 2014–2020-as idôszak uniós fejlesztési forrásairól szóló Partnerségi Megállapodás 
(tervezete) alapján a bevált természetvédelmi fejlesztések folytatódnak, várhatóan a ko-
rábban megismert mértékû közösségi fejlesztési források révén.

Fenntartási tervek

Valamennyi Natura 2000 területre ajánlott ún. fenntartási tervet készíteni. Az ebben fog-
laltak ugyan nem kötelezô elôírások, hanem többnyire olyan ajánlások, melyek megvaló-
sítására a gazdálkodók pályázhatnak. A tervek kidolgozása – a területen gazdálkodókkal 
való együttmûködés keretében – folyamatban van.

gA z d á l k o d ó k é s A nAt u r A 2000 t E r ü l E t E k

Magyarországon a Natura 2000 területek túlnyomó részén – függetlenül attól, hogy 
az magán- vagy állami tulajdonban van – mezôgazdasági termelôtevékenység folyik, hi-
szen a kijelölés a tulajdoni szerkezettôl függetlenül, kizárólag a természeti értékek  alapján 
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történt. A Natura 2000 hálózat logikájából következik, hogy az értékek fenntartása érde-
kében szükséges intézkedések megtételéért a gazdálkodóknak támogatás jár. A támoga-
tás mértéke a mûvelési ágtól és a betartandó szabályoktól függ. A legtöbb támogatási 
formát az agrár-környezetgazdálkodási programokba építették be, viszont ezek elbírálá-
sánál a Natura 2000 területek plusz pontokat kapnak, azaz elônyben részesülnek. 

Szántóföldeket legtöbbször a vonuló madártömegek számára alkalmas táp lál ko zó te rü-
let ként soroltak bele a hálózatba. A szántóföldi gazdálkodást folytatók számára a Natura 
2000 területté nyilvánítás érdemben nem befolyásolja a gazdálkodást (azaz különleges 
kiegészítô támogatásra nem, „csak” a szokásos földalapú támogatásra, illetve az agrár-
környezetgazdálkodási rendszer zonális és horizontális programjaira pályázhatnak, amely 
támogatási céljai azonban teljes mértékben harmonizálnak a Natura 2000 területeken 
elvárható gazdálkodással). Természetesen elôfordul, hogy a szántóföldi kultúrában a fo-
kozottan védett túzok telepedik meg, amelynek költési sikere csak a gazdálkodás néhány 
hektáron történô jelentôs korlátozásával biztosítható. Azokon a területeken, ahol ez rend-
szeresen elôfordul, az a legjobb, ha a gazdálkodók bejelentkezhetnek az agrár-környe-
zetgazdálkodási program ún. túzok élôhely-fejlesztési célprogramjába, amely jelentôs 
többlettámogatást biztosít az érintett területeken tevékenykedôknek az elôre meghatáro-
zott korlátozások vállalásának ellentételezéseként.

Amikor akár a túzok, akár például a hamvas rétihéja – mindkettô Natura 2000 jelölô 
faj – „váratlanul” telepedik meg, gyorsan kell foganatosítani a védelme érdekében szük-
séges intézkedéseket. Ilyen esetben az egyedi hatósági korlátozással együtt jár a termé-
szetvédelmi kártalanítás is.

A Natura 2000 hálózathoz tartozó gyepterületeken a gazdálkodók rendeletben foglal-
tak szerint kaphatnak támogatást, például búvósávok létesítésére, a legeltetés idôbeli kor-
látozása okán stb. A gazdálkodók ezt szívesen fogadják, a támogatás mértéke számukra 
is megfelelô. Emellett önkéntes alapon csatlakozhatnak a gyepgazdálkodásban túzok 
élôhely-fejlesztési intézkedésekkel az agrár-környezetgazdálkodási célprogramhoz is, 
ami további többletkifizetést jelent.

A Natura 2000 erdôterülettel rendelkezô magán erdôgazdálkodók támogatási rend-
szere kompenzálja a gazdálkodási korlátozások (a fakitermelés mennyiségi, idôbeli és tér-
beli korlátozása) miatt kiesô bevételt, illetve többletköltségeket.

tE r m é s z E t i  é r t é k E in k g A z d A g s á g A

Magyarországon mai ismereteink szerint kereken 42 000 állatfaj és 2200 magasabb 
rendû növényfaj él. Ez a jelentôs gazdagság a Kárpát-medence sajátos földrajzi helyzeté-
vel, és az utóbbi 10 000 évben bekövetkezett többszöri klímaváltozással magyarázható. 
Magyarországon még érvényesülnek az atlanti klímahatások, miközben az ország terüle-
tének nagyobb része kontinentális hatás alatt áll, a déli országrészben pedig a mediterrán 
jelleg is meghatározó. Az Alpok és a Kárpátok közelsége is befolyásolja az élôvilág alaku-
lását. Ez a sokféle klímahatás meglehetôsen mozaikos tájat, és azon belül igen változatos 
élôvilágot tart fenn. Magas az olyan fajok száma, amelyek csak a Kárpát-medencében 
élnek, azaz bennszülöttek. A Kárpát-medence a megközelítôleg 10 000 évvel ezelôtti 
utolsó eljegesedés idején annak peremén helyezkedett el, azaz a jégkorszak elôtti idôbôl 
is fennmaradtak fajok és élôhelyek, az azutáni betelepülés pedig lehetôséget kínált 
a különbözô klímahatású szomszédos területeken élô fajok megjelenésére is.

A hazai jogi szabályozás szerint Magyarországon 1168 állat és 733 növényfaj áll ter-
mészetvédelmi oltalom alatt. Ez a szám lényegesen nagyobb, mint a Natura 2000 terüle-
tek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élôhelyek száma.
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37 növényfaj, 53 ízeltlábú állat, 9 puhatestû, 27 halfaj, 5 kétéltû, 2 hüllô, 78 fészkelô 
és 13 vonuló madárfaj, illetve 18 emlôsállat tartozik a hazai Natura 2000 fajok közé.  
46 olyan élôhelytípus is fennmaradt hazánkban, amelyek érdekében – közösségi jelen-
tôségük miatt – szintén ki kellett jelölni Natura 2000 területeket.

Számos olyan növény- és állatfaj található a Natura 2000 jelölô fajok között, amely 
akár lehetne Magyarország címerállata vagy címernövénye is, hiszen vagy csak nálunk él, 
vagy állományának jelentôs része található a Kárpát-medencében.

né h á n y k iE m E l k E d ő j E l E n t ő s é g ű, c s A k A k á r pát-m E d E n c é b E n 
E l ő f o r d u l ó nAt u r A 2000 j E l ö l ő f A j b E m u tAtá s A 

magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum)

Évelô növény, amely általában 20-40 cm magasságú, levelei fényes felületû sötétzöl-
dek. Mérgezô. Mindig dolomit vagy mészkô aljzaton fordul elô, meleg déli oldalakon. 
Gyakran a közönséges méreggyilokkal azonos termôhelyen él. Mindössze a Budai-
hegyekbôl és a Szársomlyóról ismert hazai elôfordulása. Teljes állománya kisebb, mint 
1000 tô. Ez egyúttal a világállomány is. Elsôsorban az élôhelyét felemésztô bányászati 
tevékenység veszélyezteti.

magyar vadkörte (Pyrus magyarica)

Bennszülött, kistermetû fa vagy cserje. Általában 10 méternél nem nô magasabbra.  
Nagyon kevés helyrôl ismert. Teljes hazai állománya nincs 100 egyed. Hegy- és dombvi-
déki száraz pannon molyhos tölgyes és pannon cseres tölgyes élôhelyeken fordul elô. 
Mivel könnyen összetéveszthetô a közönséges vadkörtével, csak úgy ôrizhetô meg, ha 
valamennyi egyedét felmérik és dokumentálják, hogy még véletlenül se történjen meg 
az, hogy például legelô tisztításakor kivágják. A vadkörtével történô keresztezôdés mel-
lett elsôsorban a fiatal egyedeket súlyosan érintô vadrágás veszélyezteti.

dolomit len (Linum dolomiticum)

Feltûnô sárga virágú törpecserje, amely kizárólag a Pilisszentiván feletti dolomitgerince-
ken fordul elô. Évtizedek óta a magyar természetvédelem egyik zászlós faja, részben tu-
dománytörténeti okokból. Élôhelye jégkorszaki maradvány élôhely, melynek túlnyomó 
részére mintegy száz évvel ezelôtt gazdasági, tájképi és jóléti indokokkal feketefenyô-
ültetvényt telepítettek, ami kérdésessé tette fennmaradását. Az azóta már Európa Diplo-
más területként is számon tartott, fokozottan védett természeti területen számos intézke-
dés történt megôrzése érdekében, melyek közül az egyik legfontosabb a növényt lerágó 
vad távoltartása. Állománya, amely egyúttal a világállomány is, az utóbbi években 
20 000 tô körül stabilizálódott.
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Tartós szegfű (Dianthus diutinus)

A Duna−Tisza közi homokhátság jellegzetes bennszülött növényfaja, amelynek élôhelye 
egykor jelentôs kiterjedésû volt. Élôhelye a nyílt homoki gyep, mely a mezôgazdasági 
és az erdészeti tevékenység következtében apró foltokra töredezett. Ma már kevesebb, 
mint 20 – gyakran nagyon kis kiterjedésû – foltban él. Könnyen összetéveszthetô a vele 
azonos élôhelyen is elôforduló magyar szegfûvel, amelyik viszont gyakori faj. Az egyes 
állományok egymástól való elszigetelôdése mellett a legnagyobb veszélyt az élôhelyére 
betörô invazív (agresszíven terjedô) fajok jelentik számára. Különösen a selyemkóró, a fe-
hér akác és a bálványfa terjedése veszélyezteti, de a vadrágás is komoly kárt tehet benne. 
A közelmúltban megkezdôdött botanikus kerti körülmények közötti szaporítása jó ered-
ményekkel kecsegtetô. Az Európai Unió Bizottsága által támogatott Life+ program 
jelentôs mértékben hozzájárult megôrzéséhez.

magyarföldi husáng (Ferula sadleriana)

Magas növésû, akár két métert is elérô lágyszárú bennszülött növényünk. Fôleg meleg, 
száraz élôhelyeken fordul elô hegyvidékeinken, elsôsorban mészkövön. Állományai elszi-
getelt foltokban találhatók, ami jelentôsen megnehezíti védelmét. Az élôhelyére betelepí-
tett tájidegen muflon a rágásával és a taposásával jelentôs károkat okoz a nagyon kis méretû 
állományokban, amely valamennyi hazai élôhelyén együttesen is kisebb, mint 10 000 tô.

Dolomit len © Haraszthy László
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magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii)

Ez a csak a szakemberek által ismert éjszakai lepke az Északi- és a Dunántúli-közép-
hegység alacsonyabb területein, elsôsorban a déli kitettségû molyhos, cseres és me leg-
ked velô tölgyesekben él, de elôfordul a síkvidéken is. A Kárpát-medence jellemzô faja, 
amely Magyarországon, Szlovákia déli részén és a romániai Bánátban él. A magyarorszá-
gi állomány minden bizonnyal a faj legjelentôsebb populációja.

Nagy szikibagoly (Gortyna borelii)

Nagytermetû éjszakai lepke, amelynek Magyarországon a sziki kocsord (Peucedanum 
officinale) a tápnövénye. Jellegzetes rágásnyomai az erôs szárú kocsordon jól láthatóak, 
csakúgy, mint a tô körül összegyûlô ürüléke. Hazánkban az Alföld számos pontján meg-
található. Vélhetôn a magyar állomány a legjelentôsebb európai populációja.

rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis)

Elsôsorban a Duna−Tisza közén élô apró termetû kígyó, a füves területeken él. Valami-
kori élôhelye feldarabolódott, ma már csak egymástól elszigetelt állományai vannak. 
Az élôhelyét jelentô rétek nagy gépekkel néhány nap alatt történô lekaszálása tovább 
csökkentette állományát, mivel a hirtelen nyílttá vált területen a ragadozók könnyen 
elfoghatják. A kritikusan lecsökkent és a kipusztulás szélére sodródott állomány meg-
ôrzése érdekében zárttéri tenyésztési program indult, melyet az Európai Bizottság által 
mûködtetett LIFE és LIFE+ programokból elnyert jelentôs támogatásból sikerült elindíta-
ni és fenntartani. 2011-ben megkezdôdött a fogságban – bekerített, természetes körül-
mények között – született és felnevelt fiatal viperák kibocsátása. Várhatóan ennek a si-
keres programnak köszönhetôen Magyarország egyetlen bennszülött hüllôfaja elkerüli 
a kipusztulást.

Rákosi vipera © Haraszthy László
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Túzok (Otis tarda)

Európa legnagyobb testû röpképes madara. A magyar Alföldön még egy évszázaddal 
ezelôtt is nagy számban élô és vadászható madár volt. Az utóbbi 50 évben azonban 
a nagyüzemi mezôgazdasági mûvelés következtében fészkeinek tömegei mentek tönkre. 
A gyakran gabonában, lucernában, vagy a kaszált gyepen fészkelô madár földön lévô tojá-
sait egyrészt a gépek tönkreteszik, másrészt, ha azok meg is maradnak, takarás hiányában 
könnyen megtalálják és elpusztítják azokat a ragadozók. Ma már a túzok legtöbb hazai 
fészkelôhelye védett természeti területen vagy Natura 2000 területen található. Sajnos ez 
még nem elegendô a fészekhagyó fiókák biztonságos felneveléséhez. Speciális védelmi 
intézkedések szükségesek, melyek kiterjednek a fészkelô- és dürgôhely zavartalanságának 
biztosítására, a téli táplálkozóterületek hómentesítésére, a ragadozók – beleértve a varjúfé-
léket is – kontrollálására, vezetéknek történô ütközés kizárására stb. A túzoknak, amely 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület címermadara, manapság 1600 példá-
nya él hazánkban.

Kerecsensólyom (Falco cherrug)

Közepes termetû, karcsú testfelépítésû ragadozó madár, amely elsôsorban a nyílt térségekhez 
kötôdik. A mondabeli turulmadár, amelynek képe az 50 forintos pénzérménken is megtalál-
ható. Mint minden más sólyomféle, a kerecsensólyom sem épít fészket, hanem más ragadozó 
madarak vagy varjúfélék fészkeit foglalja el költésre. Az 1970-es években a közvetlen kipusz-
tulás szélére került, azóta azonban a következetesen végrehajtott gyakorlati védelmi intézke-
déseknek kö szön he tô en állománya fokozatosan emelkedik, és napjainkra már elérte a 240 
költôpárt, amely az Unió legerôsebb populációja. Az állomány megôrzése további – folya-
matos – beavatkozásokat igényel. A legtöbb madár még napjainkban is elsôsorban a közép-
feszültségû szabad légvezetékek tartóoszlopain, áramütés következtében pusztul el. Ezeknek 
az oszlopoknak a szigetelése az egyik legfontosabb feladat, ugyanakkor folyamatosan bizto-
sítani kell számára a biztonságos költésre alkalmas mûfészkeket, fészkelô ládákat. 

Kerecsensólyom © Haraszthy László
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Kék vércse (Falco vespertinus)

Az egyetlen hazánkban fészkelô ragadozó madár, amelyik telepesen fészkel. Mivel maga 
fészket nem épít, csak a vetési varjú fiókáinak kirepülése után, annak fészkeit tudja elfog-
lalni. Sajnos a vetési varjak mértéktelen pusztítása miatt telepeik száma drasztikusan le-
csökkent, ezért ma már a kék vércsék számára is mesterséges fészkek, illetve költôládák 
kihelyezése vált szükségessé. Ez az apró termetû, elsôsorban sáskákkal táplálkozó vércse 
hosszú távú vonuló: Afrika déli részén tölti a telet. A romló hazai fészkelési és táplálkozá-
si lehetôségek, és az egyre több veszélyt jelentô vonulás miatt jelentôs erôfeszítéseket 
igényel a hazai állomány megôrzése, melyet az utóbbi években az Európai Unió Bizott-
ságától nyert LIFE+ programok segítenek. A hazai fészkelô állomány a korábbi 600 páros 
mélypontról újra emelkedik, és napjainkban már 800 körül jár.

parlagi sas (Aquila heliaca)

A nyílt térségek nagytermetû ragadozó madara, melynek legfontosabb tápláléka a – szin-
tén Natura 2000 jelölô fajként nyilvántartott – ürge. Az 1970-es évekre állománya tragi-
kusan csökkent, és alig haladta meg a tíz párt. Azóta – a hazai természetvédelem egyik 
legjelentôsebb eredményeként számon tartott programnak köszönhetôen – a fészkelô 
párok száma 150-re emelkedett. A parlagi sas néhány évtizeddel ezelôtt még elsôsorban 
a középhegységek fészkelô madara volt, mára szinte kizárólag síkvidéki fészkelôvé vált. 
A mezôgazdasági területeken, magános fákon, kisebb fasorokban fészkelô sasok nagyon 
sok veszélynek vannak kitéve. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedben újra felütötte a fe-
jét az illegális mérgezés, aminek ezek a különösen éles szemû ragadozó madarak gyak-
ran esnek áldozatául: ôk találják meg elsôként a mérgezett csalétket. A parlagi sas a kere-
csensólyom mellett méltán pályázhatna arra, hogy Magyarország címerállata legyen, 
hiszen a védelme érdekében tett intézkedéseknek köszönhetôen a Kárpát-medencében 
él az egyetlen olyan európai állománya, amely stabil, sôt, növekszik.

néhány, A pAnnon ökorégiór A jEllEmz ő nAt ur A 2000 jElöl ő él őhEly

46 olyan élôhelytípus létezik hazánkban, amelyek megôrzésére területeteket kellett  
kijelölni. Ezek közül kiemelkednek a szikes és homokpusztai, valamint a dolomitgyep 
területek, melyek az Unió más tagállamaiban nem, vagy csak rendkívül kis kiterjedés-
ben fordulnak elô.

pannon szikes sztyeppek és mocsarak

Európában szikesek fôleg a Pannonikumban találhatók. Az általánosan elterjed tévhittel 
szemben ezek már tízezer éve megtalálhatók térségünkben, de a folyószabályozások ha-
tására másodlagos szikesek is kialakultak Magyarországon. Elsôsorban a Tiszántúlon 
és a Duna mentén találhatók szikesek, melyek összes kiterjedése 200 000 hektár körüli. 
Fennmaradásuk fontos feltétele, hogy lehetôleg minden évben rendszeresen legeltessék 
ezeket a terülteket.
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pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

A Pannon sziklagyepek a Kárpát-medence legôsibb élôhelyei, elsôsorban a dolomiton 
kialakultak, akár több millió évesek is lehetnek. Ennek a hosszú ideje szinte változatlanul 
fennálló állapotnak köszönhetô, hogy nagyon gazdagok endemikus fajokban. Teljes kiter-
jedésük 10300 hektár körüli. Fennmaradásukat a kopárfásítások, bányanyitások és a túl-
tartott vadállomány, elsôsorban a tájidegen muflon veszélyezteti.

szubpannon sztyeppék

Elterjedésük elsôsorban a Kárpát-medencére és a Balkán-félszigetre korlátozódik. Ma-
gyarországon az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben és a Villányi-
hegységben találhatók, teljes kiterjedésük nem éri el a 20 000 hektárt. Rendkívüli fajgaz-
dagságuk megôrzése érdekében kismértékû, juhokkal történô legeltetésük kívánatos. 
Súlyosan veszélyeztetik az egyre jobban terjedô tájidegen invazív növények, elsôsorban 
az akác és a bálványfa.

Pannon szikes © Haraszthy László
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pannon homoki gyepek

Európában kizárólag a pannon régióban elôforduló élôhelyek, ezért megôrzésük elsô-
sorban Magyarország feladata. Nagyon alacsony termôképességû területek, ezért csak 
rendkívül kíméletes legeltetést viselnek el. Teljes hazai kiterjedésük kevesebb, mint 
50 000 hektár. Elsôsorban a Duna–Tisza közén találkozhatunk velük, de kisebb kiterje-
désben a Dunántúlon és a Tiszántúlon is megtalálhatók. Fennmaradásukat elsôsorban 
az invazív fajok egyre erôteljesebb térhódítása veszélyezteti: az akác, a selyemkóró, 
a bálványfa, az aranyvesszô stb.

Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők

Elsôsorban a vízfolyások magas árterein kialakuló erdôk, melyek a Duna alsó szakasza 
mentén, a Dráva-síkon, Szatmár–Beregben és a Körösök vidékén fordulnak elô. Egész Eu-
rópában megtalálhatók, de az emberi tevékenység következtében mindenütt nagymér-
tékben lecsökkent kiterjedésük. Fogyatkozásuk mértékét jól mutatja, hogy egykor Ma-
gyarországon 2 millió hektáros volt kiterjedésük, ma viszont csak 15 000 körüli.

pannon gyertyános-tölgyesek

Kétszintes állományú erdô, melyek a jó vízellátottságú, csapadékosabb területeken ala-
kulnak ki, viszonylag csekély mértékû cserjeszinttel. Hazánkban kisebb mértékben a sík-
vidéken, döntôen a középhegységekben alakulnak ki gyertyános tölgyesek. Teljes ma-
gyarországi kiterjedésük 150 000 hektár. Jó állapotú állományaik viszonylag ritkák, mert 
az erdészeti beavatkozások során az elegyfákat, illetve magát a gyertyánt is rendszeresen 
az elfogadható mértéknél jobban visszaszorítják.

Kontinentális erdőssztyepp-tölgyesek

Erdôssztyepp erdôk Európában a Kárpát-medencében, illetve annak peremén találhatók. 
Évezredek óta folyamatosan csökkentették állományaik kiterjedését, ezért ma már na-
gyon ritkák, és kis, elszigetelt foltokban fordulnak elô. Teljes hazai kiterjedésük alig több 
mint 3000 hektár, és ezen belül is nagyon kevés a jó természetességû állományuk. 
Elsôsorban az Alföld keleti, déli szélein találkozhatunk állományaival. Fennmaradásuk ér-
dekében a jó természetességû állományaikat ki kellene vonni az erdôgazdálkodásból.

pannon cseres-tölgyesek

Cseres-tölgyesek Európa déli részein élnek, de a Pannon cseres-tölgyesek kizárólag 
a Kárpát-medencében fordulnak elô. Elsôsorban szárazabb, melegebb területeken alakul-
nak ki, hazánkban a síkvidékek és a középhegységeink alsó zónájára jellemzô zonális 
er dô tár su lá sok. Fajgazdag a cserje- és a gyepszintjük is. Hazai kiterjedésük 135 000 hek-
tár körüli.
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módszer TaNi al ap ve T és: a já Nl ásoK T erepi és T erembeN 
Tar T o T T fogl alKoz ásoK Hoz 
N a g y s á Ndor

Kutatások régóta, újra és újra megerôsítik, hogy a fenntarthatóság tanulásának leghatéko-
nyabb módja a valós környezetben, természeti környezetben történô, élményeken, részvéte-
len alapuló tanulás. Ennek nemcsak a természethez való viszony pozitív változása lesz 
az eredménye, hanem a matematika, a természettudományos és a társadalomtudományos 
tantárgyak, valamint a vállalkozói és vagy szociális kompetenciák terén is kimutatható ered-
ményjavulás. A kompetenciák összes alkotójában, az attitûdökben, a viselkedésben és a ta-
nuláshoz való hozzáállásban is kimutathatók a pozitív változások.1 A felmérések sajnos azt 
bizonyítják, hogy Magyarországon az iskolák esetében a terepi tanulás (iskolán és osztályter-
men kívüli programok) terén még vannak hiányosságok.

Az Európai Unió élô természeti kincseinek megôrzése érdekében létrehozta a Natura 
2000 programot, amely minden tagállamra kötelezôen vonatkozik. A természetvédelmi 
és gazdálkodási vonatkozásokat a füzetsorozat egy másik eleme részletezi. Ismétlésként: Ma-
gyarország növényföldrajzi besorolás szerint a Pannon Biogeográfiai Régióba tartozik, mely-
nek szinte teljes elôfordulása egyben hazánk területére esik. Sok pannon élôhely és faj 
megôrzéséért vagyunk tehát felelôsek európai szinten. A megôrzést a hazánk területének 
21%-át lefedô Natura 2000 területeken biztosítjuk. 

A hazai védett területek 90%-a egyben Natura 2000 terület is. A nemzeti szintû védelmi 
elvek a rezervátumszerû ôrzést helyezik elôtérbe, a Natura 2000 a társadalmi, gazdasági, 
kulturális és természeti célok összehangolásával az értékfenntartó, hagyományos gazdálko-
dásra helyezi a hangsúlyt. A Natura 2000 területeket a különleges ter mé szet meg ôr zési 
és a különleges madárvédelmi célok érdekében jelölték ki Európában és hazánkban is. 467 
természetmegôrzési és 55 madárvédelmi terület van hazánkban, melyeken 36 növényfajt, 91 
madárfajt, 105 egyéb állatfajt védünk, valamint felelôsek vagyunk 46 élôhelytípusért is.2

A Natura 2000 területeken való hagyományos gazdálkodás (természetmegôrzô) kiszélesíté-
se megnövelte a természetvédôk, de a gazdálkodók felelôsségét is. A Natura 2000 területeken 
gazdálkodóknak, tulajdonosoknak sajátos kezelési terv szerint szabad a szántókat, réteket, 
legelôket, gyepeket és erdôket termelésbe fogni, azokon gazdálkodni (errôl ld. A 275/2004 
(X.8.) Kormányrendeletet, illetve a jelen kiadvány természetvédelmi szakmai bevezetôjét). 
A gazdálkodás nemcsak a termelési profitról szól itt, hanem az értékôrzésért járó bevételekrôl, 
az együttélésrôl, az együttmûködésrôl és a fenntarthatóságról is. Pedagógiai munkánk során 
ezen alapelvek átadására, és ezen kompetenciák fejlesztésére kell a figyelmet fordítanunk.

Új s z E m l é l E t t E l A v é d E l E m é s m E g ő r z é s é r d E k é b E n

A Natura 2000 szemlélete a környezeti nevelésben is új lehetôséget ad. A korlátozottan látogatha-
tó természetvédelmi területekkel kapcsolatos megismerési nehézségek (például tiltott vagy enge-
délykérelem lévén korlátozottan engedélyezett tartózkodás, táborozás, gyûjtés) helyett a fenntartva 
hasznosító, együttélést is elôtérbe helyezô szemléletre helyezi a hangsúlyt. Évtizedek óta tudjuk, 
hogy a gazdálkodás és a természetmegôrzés nem egymást korlátozó és kioltó tevékenységek. Sôt, 
az esetek egy jelentôs részében egymás szövetségesei. A nemzeti parkok mindig is gazdálkodtak, 
az erdôgazdasági vagy szántóterületeken mindig is jártak természetvédelmi biológusok.

1  George Monbiot (2013): The problem with education: Children aren’t feral enough. In: The Guardian 7/1.  
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/07/education-children-not-feral-enough, utolsó letöltés 
2016.03.01.)

2  További adatokat ld. www.termeszetvedelem.hu/ 

http://www.termeszetvedelem.hu/
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Tudjuk és elfogadjuk, hogy a természetvédelem a magántulajdonban lévô területen is 
lehet eredményes. A rendszeresen mûvelt szántóföldek, az évente bevételt hozó rétek, 
legelôk és erdôk is lehetnek Natura 2000 területek, hiszen a területeken tízezrével táplál-
kozhatnak, pihenhetnek a vonuló madarak. A parlagi sas eredményesen költ a nagytáblás 
mezsgyék fasoraiban, a kék vércséknek kihelyezett költôládák százai békésen megférnek 
a juhászattal. Megszoktuk, megszokták a gazdák is, hogy védôzónát kell hagyni a túzok, 
vagy a hamvas rétihéja fészke körül. A gazdálkodónak nemcsak kötelessége, hanem köz-
vetlenül is hasznot hozó érdeke ezeket az információkat jelenteni a területileg illetékes 
nemzeti parknak. Régen beláttuk, hogy csak a természetvédelmi területek kiterjedésének 
növelésétôl és a kikaszált fészkek mesterséges keltetésétôl nem várható a túzokállomány 
csökkenésének megállítása. Az igazi, eredményes megoldást a gazdálkodókkal való 
együttmûködés hozta: ma a túzokállomány, de a parlagi sasfészkek száma, vagy a kék 
vércsék kolóniáinak száma is a nem védett területeken gazdálkodók közremûködésével 
növekszik. A szemlélet új, jó és hatékony, de az út közel sem kitaposott.

Közös felelôsségünk, hogy az új szemlélet megszokottá, közismertté, szóhasználatunk 
szinte közhelyessé váljon a teljes lakosság számára. Közös érdekünk, hogy a 21. évszázad 
természetvédelmében az együttmûködés és együttélés legyen a két kulcsszó, ahogy a te-
vékenység és a mindennapi cselekvés minôsíti életvitelünket. 

Lássuk, hogyan segíti egymást kölcsönösen a közösségi természetvédelem és a közneve-
lés. Vajon elég-e az intézményi oktatás esetén, ha jó és megvalósítható módszerekben és te-
vékenykedtetésben gondolkozunk? Biztosan nem, mert ha ez igaz lenne, akkor az ország 
összes köznevelési intézménye zöld óvoda és ökoiskola lenne, és a világ a csodánkra járna. 

„Minden olyan iskola ökoiskola lehet, amely elkötelezi magát amellett, hogy 
mûködésében a lehetô legjobban érvényesíti az alapelveket:  
A nevelés-oktatás teljes folyamatában legyenek jelen az iskolában és azon kívül is 
a fenntarthatóság pedagógiai elvei.  
Jelenjen meg a mûködtetésben, étkeztetésben; építsen a partnerségre a diákokkal, 
szülôkkel, helyi szereplôkkel.  
Legyen elkötelezett a vezetés.  
A környezettudatos szemlélet hassa át a nem pedagógus személyzetet is.  
A fenntarthatóság nemcsak az ökológiai értelemben legyen jelen, hanem társadalmi-
szociális vonatkozásaiban is.” 
Az Ökoiskola címpályázat pályázati felhívása alapján 

Az Európai Unió Tanácsa az ENSZ állásfoglalásának és többféle nemzetközi megállapo-
dásnak a figyelembevételével – és mivel a következô évtizedekben több súlyos környeze-
ti kérdéssel kell szembenéznünk – a tagállamokat olyan intézkedésekre kérte, amelyek 
biztosítják, hogy az oktatás-nevelés a fenntarthatóságot szolgálja. Az elvárt teendôk 
nagyrészt összecsengnek a zöld óvodáktól és ökoiskoláktól elvártakkal: a fenntarthatóság 
témája kerüljön be a tananyagokba, a pedagógusok és a nem pedagógus alkalmazottak 
ökotudatossága érdekében megfelelô képzéseket kell biztosítani, fontos a multi- és inter-
diszciplináris együttmûködés a pedagógusok között, valamint a szülôkkel és a helyi szer-
vezetekkel együtt kell mûködni.

Az Alaptörvény is rögzíti a fenntarthatóság felé való átmenettel kapcsolatos alapvetô 
értékeket, a Q) cikkben nevesítve a fenntartható fejlôdés elvét is. „A természeti erôforrások, 
különösen a termôföld, az erdôk és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a ho-
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nos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 
amelynek védelme, fenntartása és a jövô nemzedékek számára való megôrzése az állam 
és mindenki kötelessége.” (Alapvetés, P. cikk) 

A környezeti nevelés nemzetközi és nemzeti szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan 
alkalmazkodó pedagógiai terület. A hazai környezeti nevelés a cserkészmozgalmak száz-
éves tapasztalataival, majd a környezetügy kormányzati szintre emelése után a tematikus 
tábor- és a szakkörpályázatokkal, a rendszerváltás után pedig a civil szervezetek munkája 
révén immár sok évtizedes, bevált hagyományokat tud felmutatni. Eközben szakemberei, 
a pedagógusok és a terepi nevelôk folyamatosan újítanak, hiszen a környezet is folyamato-
san változik, és a tanulók, a szülôk igényei is egyre sokrétûbbek. A környezeti nevelési 
szakirodalom hihetetlenül gazdag és sokszínû, de az elôrelépés és a hatékonyság eddig bi-
zony nem volt arányos a lehetôségekkel. Mára a nevelési-oktatási intézmények, és a mû kö-
dé süket befolyásoló társadalmi normák, elvárások, valamint szabályok természetesnek ve-
szik, hogy a környezeti nevelés, a fenntarthatóság tanítása ugyanúgy mindennapjaik része, 
mint az erkölcs, az életmód vagy a tudományok közvetítése. 

A p E d A g ó g u s s z E r E p E

A környezeti nevelésben is kulcsfontosságú az intézményfenntartóval való együttmûködés, 
de ennél is fontosabb a fenntartó írásban rögzített minôsítô elvárása az intézménnyel 
és az intézményvezetôvel szemben, mely a fenti elveket, vagy az ezekre való utalást tar-
talmazza. Miért? Mert meghatározó, hogy a sokféle elvárás között milyen hangsúlyt kap 
a hosszú távon vállalt „környezetharmónia”. Meghatározó, hogy az intézmény vezetôje 
vállal-e feladatot ebben a sokrétû munkában, tud-e, akar-e „zászlóvivô” lenni? Figyel-e 
azok megbecsülésére, akik a fenntartható jövôért felelôs minôség megteremtôi, építôi 
és mûködtetôi? Mivel a Natura 2000 értékôrzés hasznosítással szemlélete, és a gazdasági 
szférával való kapcsolatrendszere a fenntartók, valamint az intézményvezetôk számára is 
fontos, egyértelmûen megfogalmazott feladat, a Natura 2000-rel kapcsolatos moduljaink 
beillesztése a nevelési és tanévek sorába semmilyen konfliktust nem okoz. Ellenkezôleg: 
az új szemlélethez tartozó priorizálási eszközök révén vonzó elemei lesznek már az elsô 
évtôl az intézmények életének.

A Natura 2000 foglalkozásaink és programjaink során személyes tapasztalásra, szemé-
lyes részvételre épülô élményközpontú tanulási helyzeteket kell biztosítanunk. Így gyako-
rolhatjuk az értékeket tisztelô, azokat megôrzô viselkedést. A természetben történô tanu-
lásnak sokféle módja van, mely módszerek egy része az óvodákban általánosan elterjed 
(érzékenyítô3, ügyességi, együttmûködést fejlesztô játékoktól a természettudományos 
kompetenciákat megalapozó megfigyelésekig stb.). Az iskolákban, kezdve az olyan fog-
lalkozásoktól, ahol a diákok a környezeti, természeti jelenségeket, a környezet változását, 
az esetleges környezetkárosításokat vizsgálják, egészen a komplex problémahelyzetek 
feltárásáig és a megoldási javaslatok kidolgozásáig, sokféle módon valósul meg a környe-
zeti nevelés. Óvodásokkal, kisiskolásokkal a játékos foglalkozások hangsúlyosabbak, míg 
a felsô tagozatos vagy középiskolás korosztállyal a felfedeztetô, problémaközpontú fog-
lalkozások kell, hogy domináljanak. 

3  Az érzékenyítô játékok célja általában az empátia fejlesztése, az érdeklôdés felkeltése a sikeres tanulás elôkészítésére. 
Jellemzô, hogy a résztvevôkben pozitív, érdeklôdô és támogató attitûd alakul ki a téma iránt, miközben felismerik sa-
ját és társaik korlátait, határait. Jó esetben tapintatos, és mégis egyértelmû kommunikációs eszközökre tesznek szert, 
együttmûködési, érdekfelismerô és érdekérvényesítô készségük, valamint konfliktusmegoldó készségüket fejlôdik. Leggyak-
rabban ráhangolásképpen, néha levezetésként alkalmazzuk (Halácsy Ágnes jegyzete). Szakirodalom: Adorján Rita (1998): 
Magonc – természetismereti játékok az erdôben. Mecsek Erdészeti Rt., Pécs., Joseph Cornell (1998): Kézenfogva a gyerekek-
kel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, Fák világa (2001), Erdei Iskola Alapítvány, Szentendre
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A leghatékonyabb és a leginkább maradandó akkor lesz munkánk, ha cselekvéssel, 
tevékenységgel párosul, illetve – lehetôség szerint – aktív természetvédelmi munkát is 
végeznek óvodásaink, tanulóink. A fajok felmérése, a gyûrûzés (denevérek, madarak), 
a gyûjtômunka, a növényhatározás, a terepi megfigyelés közben a csodálkozó és mo-
solygós arcok az érzelmek gazdagságáról tanúskodnak, ezek a tevékenységek élethosszig 
tartó élményt adnak. Az élményhelyzet tudatos és rendszeres biztosítása egyszerre lehet 
nevelési cél és eszköz is. A programokban részt vevôk érzelmi viszonyulása várhatóan 
egy életre megváltozik. A megteremtett helyzet légköre határozza meg – a munka folya-
matában – az elvárt érzelmi viszonyulást, az emóciókat. 

EGy péLdA A doMbóvári bELvárosi áLTALános és ALApfoKú MûvészETi 
isKoLA, ÖrÖKÖs ÖKoisKoLA GyAKorLATábóL  
„Minden év márciusában részt veszünk a sikondai „békamentésben”, többnyire kicsik-
kel. A tanulók többsége kíváncsian, de visszafogottan készül az esti programra. van, 
aki fogadkozik „bizony nem fog meg egy békát sem”, de gyermeki érdeklôdése és kí-
váncsisága miatt társaival tart. Majd látva tanítónôje határozott mozdulatait, társai  
ôszinte érdeklôdését, a várakozó légkört, a munkában már korábban részt vettek örö-
mét – 10-15 perc alatt megváltozik minden. Egy óra sem kell, több a menteni kívánó 
kéz, mint a mentésre szoruló béka. Ha a pedagógus – hivatásának megfelelôen – vál-
lalja a „minta” szerepét, a példakövetés felgyorsul. A látott, tapasztalt és másolt szoká-
sok, cselekvések lesznek munkánk eredményességének jelzôi. Az iskolások mese- 
és valóságtudata már elkülönül, a nyitottságuk és kíváncsiságuk olthatatlan, tanári 
munkánkat erre az érzékenységre kell építeni. Arra kell törekednünk, hogy a nyitottság 
intenzív maradjon. Ennek mozgatóereje az identifikáció (utánzás, azonosulás, bele-
élés, mintakövetés) és a szociális tanulás (a tanár és a közösség mintája alapján, egyéni 
tettekkel az élôvilág megmentése érdekében).

A környezeti nevelés – és egyben a környezeti nevelés erôforrása – maga a gyerekekkel 
foglalkozó felnôtt (a pedagógus, az ornitológus, a nemzeti park szakembere, a gazdálko-
dó) érzelmi viszonyulása, értékrendje, a természettel szembeni alázata és környezetbarát 
viszonya, mert minden esetben ô a „modell”. Ezért nem mindegy, hogy ki vállalja a „mo-
dell” szerepét, vagy kit kérünk fel szakvezetônek.

mié r t j ó A z ó v o d á k n A k é s i s k o l á k n A k A nAt u r A 2000? 

A Natura 2000 szemléletû védelem a gyerekeket, felnôtteket nem korlátozza, nem tiltja ki 
a védett értékekbôl, és nem titkolódzik. Egészen hétköznapi módon teszik közkinccsé az ér-
tékeket. Arra nevel, hogy a megôrzés felvilágosítással, bemutatással, és másfajta, gazdasági 
tevékenység mellett is lehetséges. Az együttélés nem alku kérdése, hanem jól felfogott érde-
künk: jövônknek ugyanis a földi sokszínûség is záloga. A túzok, a réti sas, az ürge, a magyar 
kikerics, a földikutya jelenléte az ember együttmûködési képességének és életrevalóságának 
bizonyítéka. A Natura 2000 rendszer ismerete erôsíti a nemzeti büszkeséget, és európai ma-
gabiztosságot ad. A természeti környezet adta motiváció tanulóink fontos kompetencia-
eleme, amelyre építve felnôttként is jó döntéseket hozhatnak. Nem utolsósorban pedig 
az emberek egyre gyakrabban találkoznak a fogalommal és jelképével: diákjaink bárki, de 
különösen a családjuk számára is közvetíteni tudják az ehhez tartozó érték- és ismeretkört.



Te
rm

és
ze

tv
éd

el
m

i é
s 

m
ód

sz
er

ta
ni

 a
la

pv
et

és
 

25

jAvA s l At o k , ö t l E t E k A z in d í tá s h o z , A z E l m é l E t i  é s g yA k o r l At i 
m E g vA l ó s í tá s h o z

Egy-egy intézmény, sôt, egy település pedagógusközössége a jelen segédlet és helyisme-
rete alapján néhány hét alatt összeállíthatja Natura 2000 programját. Ezt a pedagógiai 
program, vagy a zöld óvoda munkaterv, ökoiskola munkaterv mellékleteként részletesen, 
évfolyamra, azon belül ôszi−téli−tavaszi idôszakra bonthatják a pedagógusok. Hagyo-
mányos programjaikat, moduljaikat Natura 2000 tartalmakkal egészíthetik ki. 

A Natura 2000 anyagával való ismerkedés és felkészítés leghatékonyabb módja az in-
tézményen belüli továbbképzés. Elôre tisztázni kell a lehetséges tárgyi és személyi felté-
teleket, az iskolavezetés és a kollégák véleményét, hozzáállását és vállalkozó hajlamát. 
Az összes csoportra vagy évfolyamra létrehozott programtervet néhány évig finomítani 
kell, mint az intézmény bármely dokumentumát. A programokhoz saját feltételrendszert, 
például módszer- és eszköztárat lehet felállítani. A pedagógusi gyakorlat és gyakorlás biz-
tosítja a sikerességet.

Tanteremben vagy terepen valósítsuk meg a Natura 2000 programokat? Mikor?

•	 A csoportfoglalkozások és a tanórák egy részében – az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramja (ONAP) és a Nemzeti Alaptanterv (NAT) elvárásainak megfelelôen – 
Natura 2000 fajokkal foglalkozunk, de a nem Natura 2000 fajok tanulásakor is kap-
csolhatunk az anyaghoz Natura 2000 fajokat. Például a kecskebéka bemutatásakor 
az unkákat. A daru révén az alföldi tájat is láttatjuk. A nemzeti parkok témakörnél a te-
rületnek megfelelô jelölô fajokat és jelölô élôhelyeket, valamint a kijelölt Natura 2000 
területeket említsük meg. Az élôhelyek témakörnél egy-egy tanuló önálló munkában 
bemutathat a Natura 2000 jelölô élôhelyre jellemzô néhány fajt (védettet és nem vé-
dettet is, hiszen a hangsúly a jelölô élôhelyen van). Történelem- és földrajzórán a gye-
pek feltörése, megôrzése, a vetésforgó, a hagyományos gazdálkodás, a nomád, fél-
nomád állattartás gazdasági és élôhelymegtartó szerepét is érinteni lehet. Önálló 
foglalkozást (csoportszobai foglalkozást, tanórát, témanapot4, projektet5, epochát6) 
szánhatunk a természetvédelemre, ezen belül a Natura 2000 értékvédelmére. Ugyan-
csak önálló modult adhatnak (például földrajz vagy történelem tanulásában) a jelenko-
ri földhasználati módok, melynek keretében a Natura 2000 gazdálkodás is érdekes. 
Lássuk példaként a természetbarát gyepgazdálkodást a MME segédletével! Európa  

4  A témanap vagy témahét szó jelentését az elnevezés maga tükrözi. Adott napon (vagy héten) az intézmény (vagy legalább-
is bizonyos korcsoportok) minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. Bár nagy különbség van jellegében, hangu-
latában, de fôleg szervezésében a témanap és az akár teljes hetet kitöltô témahét között, abban megegyeznek, hogy azt 
elôre, a nevelési, pedagógiai programban tervezik. Iskolai pedagógiai programban általában az szerepel, hogy egy vagy 
több témát (projektet) a pedagógusok a hagyományostól eltérô formában dolgoznak fel, a lehetô legkomplexebb módon. 
A témanap, a témahét a résztvevô gyermekeknek is jó kedvet és sikerélményt ad. (Halácsy Ágnes jegyzete. Letöltés: http://
mkne.hu/iskzold_irasok/temanap.pdf, utolsó letöltés az „A” fejezet összes letöltésére vonatkozóan 2015.04.01.).

5  A projekt szót a pedagógiában szûkebb értelemben használjuk, mint a hétköznapi nyelvben. Azokat a tanulásszervezési 
formákat értjük rajta, amelyek során a tanulók (1) közösen, együttmûködve, (2) belsô indíttatásból, (3) jellemzôen vala-
milyen gyakorlati természetû, a mindennapi élethez kapcsolódó problémára fókuszálva (4) egy közös produktum, termék 
létrehozása érdekében dolgoznak (Letöltés: http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia). Fontos kritériuma a terve-
zettség, a komplexitás, és az, hogy a szervezés, megvalósítás során a pedagógusok, illetve a diákok között együttmûködés 
alakul ki. (Halácsy Ágnes jegyzete)

6  A görög eredetû epocha szó jelentése: korszak, idôszak. Pedagógiai értelemben az epochális tanítás lényege, hogy egy 
adott témakör (pl. a kémia, fizika, biológia tantárgyban és mûvészetekben is megjelenô fény témakör) egy-egy epochán 
belül, tömbösítve kerül tárgyalásra ahelyett, hogy külön foglalkozásokon, szaktárgyi órákon (különbözô tantervek része-
ként) találkoznának vele a gyerekek, tanulók. Néhány hétig (az adott epocha ideje alatt) nagy óraszámban foglalkoznak 
a témával (pl. projektmódszer keretében), majd utána más témakörre kerül sor egy másik epochában. Az epochális okta-
tást az iskolákban tantárgy-tömbösítésnek is nevezik. Az epochális oktatás leginkább a Waldorf-pedagógiában használt 
módszer. (Letöltés: http://www.egriwaldorf.hu/pedagogiai_modszer).
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tájainak bemutatásakor az azokra jellemzô jelölô fajokra is térjünk ki (például a havasi 
gyopár jelölô fajnak számít az Alpok több országában)! Informatikaórákon adjunk 
Natura 2000 feladatot is! Idegennyelv órákon számos online játékot felhasználhatunk 
interaktív felszereléssel rendelkezô termekben vagy otthoni munkaként. Németül ta-
nulóknak javasolt játék: http://91.121.29.153/videos/LIFE06_NAT_D_000003.html, an-
golul tanulóknak: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/goodexamples/
documents/dunes.pdf, franciául tanulóknak: http://www.aprondurhone.fr/ és http://
www.rhin-vivant.com/html/fr_flash/jeu.htm. Különösen érdekes lehet a határon túli 
magyarság civil természetvédô szervezetei által létrehozott online játékok köre. 

•	 Természetvédelmet vagy gazdálkodást is érintô témanapot ne szervezzünk kizárólag 
zárt térben; mindenképpen menjünk ki a gyerekekkel a szabadba. 4–9 éves korban 
a közeli, településkörnyéki kirándulások alapozzák meg a helyismeretet és az önazo-
nosságot, a közösséghez tartozást. Késôbb a távoli terepi kirándulásokon is készüljön 
föl legalább egy résztvevô elôre a célterület Natura 2000 érdekességeibôl. Tanulmányi 
kirándulás szervezésekor ugyanez a feladat.

•	 Többnapos erdei óvodai vagy iskolai programban a csoportok 2-4-6 órát is eltölthet-
nek a körzetben fekvô Natura 2000 területeken, és mindkét félnek jó, ha találkoznak 
a gazdálkodókkal. A gazdálkodók számára értékôrzô munkájuk elismerését jelzi, ha 
diákcsoportok érdeklôdnek annak eredménye iránt.

•	 Óvodai csoportmunka, napközi, egész napos iskola és szakköri foglalkozás részeként 
természetes a Natura 2000 értékkör megjelenése: akár teremdíszítésben vagy kézi-
munkában, mûvészi alkotásban, egészséges táplálkozáshoz vagy életviteli kompeten-
ciákhoz és kapcsolattartáshoz kötve.

•	 Az intézmény jeles napjain elôadásként, akcióként, terepi programként, akadályver-
senyként, vetélkedôként, bemutatóként, kiállításként is megjelenhetnek a Natura 2000 
értékek.

•	 Tehetséggondozásban segíthetjük diákjainkat az egyéni kutatómunkában, vagy a spe-
ciális felkészülésben.

•	 A gyerekek számára természetközeli élményeket biztosíthatunk a civil szervezetek, 
a nemzeti parkok rendezvényein, akcióin. Különösen ilyen a gólya (vagy bármely más 
fajra fókuszáló) roadshow, a madármegfigyelô világnap, a fülemülék éjszakája, de  
13–18 éves korcsoportoknak alkalmasak a hétvégi tanösvény-túrasorozatok is.

Segédeszközök, módszerek és munkaformák a benti foglalkozások és a terepi 
programok tervezésénél

Az intézmények környezeti nevelésébe – a zöld óvodák és az ökoiskolák példamutatása 
révén – új színt hoz a közeljövôben a Natura 2000 tartalom beépítése. Minden pedagó-
gus talál látogatásra alkalmas területet óvodája, iskolája közelében, hiszen az ország 
összterületének egyötöde Natura-terület. A régiós fejezetek bevezetôje felsorolja a láto-
gatásra leginkább ajánlott területeket és célokat. Óvoda és iskola esetében is szerencsés, 
ha egy területre több évszakban is ellátogatunk. A Natura 2000 területekkel való ismerke-
dés egyszerû, ha a szervezô az elôkészületeket több szálon, de összehangoltan futtatja. 

http://lifevideos.eu/videos/?id=LIFE06_NAT_DE_000003_01_DE_SPECI.flv&theme=SPECI
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/analysis/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/analysis/index.htm
http://www.aprondurhone.fr/
http://www.rhinvivant-lebendigerrhein.eu/
http://www.rhinvivant-lebendigerrhein.eu/
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Forrásként: tudásközpontok, kölcsönzött és saját segédeszközök, módszertani 
 anyagok

Az ország legjobban felkészült terepi szakemberei ma az ökoiskolákban, a civil termé-
szet védô szervezetekben, a különbözô (civil, nemzeti parki) oktatóközpontokban dolgoz-
nak. 2016 közepéig segítséget és tájékoztatást adnak a Zöld Óvoda Regionális Forrásköz-
pontok, illetve az Ökoiskola Regionális Forrásközpontok, valamint az általuk szervezett 
koordinátorképzésben (akkreditált pedagógus-továbbképzésben) részt vett környékbeli 
pedagógusok. Amennyiben az intézmény már rendelkezik a címmel (Zöld Óvoda, 
Ökoiskola), magunk is részt vehetünk a továbbképzésen. A jelen segédlet mellett a nem-
zeti parkok, a civil szervezetek, az erdészetek és a családi vállalkozók is gyorsan reagál-
nak majd az új lehetôségre, ezért érdemes figyelni honlapjaikat, illetve közvetlenül is 
érdeklôdni programkínálatuk iránt. 

Hazánk tíz nemzeti parkjának programkínálata és fogadókészsége évrôl-évre gazdago-
dik, egyre több a fogadóhely és oktatóközpont. Szakembereik az év minden hónapjában 
több programot kínálnak az érdeklôdôknek a tanösvények, védett területek és fokozottan 
védett fajok bemutatására. A nemzeti park igazgatóságok programszervezôi – az oktatási 
intézmény igénye esetén – idôben tájékoztatást adnak minden programjukról, melyek kö-
zött számtalan ingyenes is van. Egy-egy programot, túrát – a számunkra alkalmas idô-
pontban – kérhetünk, illetve meg is rendelhetünk. 

A régiókban mûködô, ismertebb szervezetek elérhetôsége (cím, email, honlap) az egyes 
régiók anyagában megtalálható. A régiós módszertani anyagok ajánlatot tesznek a prog-
ramba bevonható Natura 2000 fajokra, illetve a hagyományos tanösvénytáblás, és az úgy-
nevezett „E-tanösvényekre” (internetrôl letölthetô tájékoztatókkal, munkafüzetekkel), 
a QR-kódos intelligens7 tanösvényekre (ahol a segédanyagok mobilalkalmazással a hely-
színen elérhetôk). 

Két civil szervezet, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), vala-
mint a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) 
közös fejlesztése „Az Égigérô tanterem”, melynek óvodai8 és iskolai9 segédleteit és peda-
gógus-segédletét10 is bátran használjuk fel.

Nagy elôny, ha a segédanyagokat, kellékeket (például távcsöveket, határozókat, madár-
védelmi kellékeket és berendezéseket) nem kell kölcsönözni, mert azokkal valamely koráb-
bi vagy jelenlegi támogatás után az oktatási intézmény rendelkezik. Az eszközöket az elôbb 
említett szervezetektôl is kölcsönözhetjük, ám sok család is rendelkezik velük.

Az egységcsomagokat, a játékos tanulás kellékeit, a prezentációs anyagokat elkészít-
heti az óvoda, iskola „zöld munkaközössége”, vagy ügyeskezû diákcsoportja. Rendkívül 
szerencsés és motiváló, ha erre az igazgató belsô pályázatot hirdet. A saját készítésû kel-
léktár, segédeszköz és módszertani anyag minden eleme körülményeinkhez igazodik: 
diákjainkhoz, felkészültségünkhöz, anyagi hátterünkhöz, intézményi hagyományainkhoz, 
és persze települési környezetünkhöz. Munkánk során valamennyi korábbi pedagógiai 
módszerünket használhatjuk, megtöltve azokat Natura 2000 mondanivalóval, és felhasz-
nálva azokat a Natura 2000nyújtotta lehetôségekben. 

 7  Ezeket néhol – helytelenül – virtuális tanösvénynek nevezik; a tanösvény azonban valós, csak a vezetôfüzet virtuális.  
 8  http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_ovodai_modszertan.pdf 
 9  http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_iskolai_tananyagfejlesztes.pdf 
10  http://www.mme.hu/binary_uploads/tanari%20b5%20vegleges.pdf 

http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_ovodai_modszertan.pdf
http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_iskolai_tananyagfejlesztes.pdf
http://www.mme.hu/binary_uploads/tanari%20b5%20vegleges.pdf
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Számtalan ingyenes és fizetôs környezeti nevelési segédanyag elérhetô az oktatás-
fejlesztô, illetve a környezeti neveléssel foglalkozó államigazgatási és civil szervezetektôl, 
valamint vállalkozásoktól is. Készletük folyamatosan változik, ezért az oktatásban is hasz-
nálható segédeszközökhöz, kellékekhez, letölthetô anyagokhoz összesen hat gyûjtôlinket 
adunk meg: www.natura.2000.hu, www.ofi.hu, www.mme.hu, www.mkne.hu; www.
zoldovoda.hu, www.okoiskola.hu. 

A következô szakaszban egy elkészíthetô (néhol készen is megvásárolható) eszköz-
készletet mutatunk be, a kiadvány késôbbi fejezeteiben találnak példát az ezzel tartható 
foglalkozásokhoz.

nAt u r A 2000 k é s z l E t é s h A s z n á l AtA ó v o d á k n A k , i s k o l á k n A k  
(h E ly i ,  c i v il ,  r é g i ó s vA g y k ö z p o n t i  ö s s z E á l l í tá s s A l ,  
s A j át g yá r tá s b A n vA g y k é s z E n vá s á r o lvA)
•	 A saját régió néhány vagy sok jelölô fajának bemutatásához fajonként: a faj jellemzôi, 

hangfelvétele, európai jelentôsége, élôhelye, természetes és emberi veszélyforrások, 
védelmi intézkedések, gazdálkodási kapcsolatai. A készlet óvodai kifestôként, diák-
kiselôadásként, szertári albumként, képzômûvészeti tárlatban, idegennyelvi otthoni 
munkában, tankerületi munkában, akár szülôi hozzájárulással használható stb.

•	 Saját régióra jellemzô jelölô fajok szerepjátékához jelmez-elemek (például fejre, kézre, 
palástként), illetve kesztyûsbábok készítése.

•	 Természetvédelem és gazdálkodás (5-5-5 élôhely, növény- és állatfaj példáján) – pla-
kátként vagy molinóként.

•	 Ismerkedés a hazai tájakkal: régiónként a fajmegôrzés, a természetvédelem és a gaz-
dálkodás bemutatása (például Nagykunság – hamvas rétihéja; Bodrog-völgye – haris; 
Gemenc – réti sas; Mohács – fekete gólya, ezüsthársas tölgyesek – darázsölyv, kanalas-
gém – halastavak).

•	 Natura 2000 területek hazánkban: 2x30 dia + térképek + opcionális: módszertani füzet.

•	 Magyarországi régiók Natura 2000 területei: 7x30 dia, térkép, fajok, munkafüzet isko-
lásoknak.

•	 A 46 közösségi jelentôségû élôhely közül az ismertebbek bemutatása 30-30 diás pre-
zentációval (például hegyi kaszálórétek; keményfás ligeterdôk a nagy folyók mentén; 
síksági pannon löszgyepek, pannon homoki borókások, nyarasok; montán bükkösök). 
Alkalmazása: témanap, szakkör, tanóra, erdei iskola, szaktábor, emelt szintû középisko-
lai tanórákon is.

•	 Natura 2000 hálózat Magyarországon alkalmazás vagy iskolai meghajtón tárolt modul 
– a legfontosabb tudnivalók szöveges és képi (térképek) elôkészítése, hogy a tanulók 
informatikaórán, szakkörön vagy napközis foglalkozás keretében – egyénileg is – tanul-
hassanak. Például számítógépes adatrendezési feladat: tíz faj esetében képek-nevek 
párosítása, élôhelyekhez a fajok besorolása, fajokhoz a jellemzô jegyek, veszélyeztetô 
tényezôk, védelmi lehetôségek, együttmûködési lehetôségek, hagyományos gazdálko-
dás, kapcsolódó természetvédelmi fogalmak kapcsolása. Alkalmazása: informatika, 
szakkör, fakultáció, napközi és egész napos iskola.

http://www.natura.2000.hu
http://www.ofi.hu
http://www.mme.hu
http://www.mkne.hu
http://www.zoldovoda.hu
http://www.zoldovoda.hu
http://www.okoiskola.hu
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•	 „Kezelésiterv egyeztetô” játékhoz drámapedagógiai szerepkártyák: terepi vagy tanter-
mi alkalmakkor a területkezelés megfelelô módjának létrehozását próbálhatják ki 
ezekkel a 14–18 éves diákcsoportok.11

A t E r E p i  t E v é k E n y k E d é s j AvA s o lt f o r m á i

Az osztályközösségek – és értelemszerûen vegyes csoportok: vegyes korcsoportok, de 
akár több intézmény vagy több település vegyes csoportjai is – mindenféle tanulási hely-
zetben: erdei iskolában, táborban, tanulmányi vagy osztálykiránduláson, tehetséggondo-
zó szakkörön, jeles napi intézményi programon, témanapon, terepi akción, közösségi 
szolgálat során alkalmazhatják az alábbi tevékenységeket. Valamennyi tereptanulmányi 
tanulásszervezési formát nagyon tudatosan „fûszerezhetünk” Natura 2000 tartalommal, 
mert színesíti a tevékenységet, életszerû, modern, és a már összeszokott szakmai stáb is 
könnyen alkalmazkodik hozzá. 

Sose feledjük: egy-egy terület megismerése komplex módon zajlik: a humán-reál, 
az értelmi és érzelmi megközelítés egyensúlya, az elmélet és gyakorlat egymást kiegészítô 
jelenléte is elengedhetetlen, ha attitûdváltozást szeretnénk elérni.

Élményszerzô: a terepi „pöszmötölés”, a „kaszáló illata”, a „bazsarózsa-túra”, a „kike-
rics-túra”, a „denevérek éjszakája” (denevérgyûrûzéssel), az éjszakai harisfelmérés hang 
alapján, a fehér gólya fiókáinak gyûrûzése (gólya „roadshow”), a madárbefogás és -gyû-
rû zés, az odúellenôrzés költési idôszakban, a fülemülék éjszakája – esti sétával, a hajnali 
vadles, az éjszaka hangjai a vízparton…, mind-mind sok érzékszervre ható, nem meg-
szokott tevékenységek, emiatt fokozottan hatnak minden résztvevôre.

Megismerô-vizsgálódó: például az ürgék viselkedése délelôtt, a kosboros rét egy nap-
ja, bagolyköpet-vizsgálat, egy kotló madár megfigyelése, a kerti itató reggeli madárforgal-
ma, fiókáit etetô madárpár etetési aktivitása, egy halastó különbözô részeinek (nádas, 
parti föveny, sekély vízpart, sziget, nyílt víz) növényzete és állatvilága, egy fa életközössé-
ge, egy élôhely természetessége, egy környékbeli élôvíz tisztasága.

Gyûjtô, csoportosító: fôleg a terepi „pöszmötölés” programjához kapcsolható feladat, 
amikor mindent figyelünk, vizsgálunk, amit érzékszerveink felfognak. Gyûjtjük a hango-
kat (emlôs, madár, kétéltû, rovar, az erdô hangjai), majd csoportosítjuk. Gyûjtjük a termé-
seket, az eltérô alakú leveleket, a fák leesô kérgét. Megmintázzuk a kérgeket (kéregminta 
levétele tölgyfa, gyertyán, platán, bükk, mezei juhar fákról). Gyûjtjük a látott állatokat, 
vagy csupán életnyomaikat: például a felismert fészkeket (törpeegér, énekes- és feketeri-
gó, mogyorós pele) lefényképezzük, de gyûjthetünk illatokat is (gomba, mocsári menta, 
foltos bürök, erdei talaj, erdei eper).

Összefoglaló, bemutató: valójában ön el le nôr zés, önértékelés, és a végzett munka ér-
tékelése a többi résztvevô által. Kapcsolható a terepi gyûjtéshez, mint záró feladat, mert 
a megnevezés, csoportosítás elengedhetetlen része a munkának. Igen hasznosak a még 
a terepen történô összegzések.

11  A „társas” játékoknak kiemelkedô a szerepük a nevelés-oktatás során, mert a kooperatív tanulási technikákat (és képes-
ségeket) fejleszti. A pedagógusok kreativitása e téren kimeríthetetlen, itt csak néhány (újabb) ötletet villantunk fel. Mind-
egyiknél az a lényeges, hogy egymástól tanuljanak a résztvevôk. 
– Fajfelismerô kártyákkal: memória játék, csoportosítás jellemzô tulajdonság alapján, rangsorolás a veszélyeztetettség 
foka vagy a populáció egyedszáma alapján stb. 
– fajkártya és fogalom szókártya párosítása, majd csoportos elsajátítás szóforgó módszerrel életnyom/lábnyom és faj 
párosító 
– csoportalkotás Natura 2000jelölô fajokról készült képkártyák segítségével (pl. hangutánzás) 
– egyedileg készített társasjáték egy jelölô faj (pl. daru, túzok) életmenetének feldolgozása céljából, piros színnel jelölt 
mezôkön veszélyforrások, zöld mezôkön a túlélést segítô, értékôrzô gazdálkodásra utaló emberi tevékenységek megjelené-
sével.
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Mozgósító: valódi munkaként élik meg a diákok a kétkezi munkát: a tavaszi békamen-
tést, a partfalak megújítását gyurgyalagok és partifecskék számára, a fecskék állományfel-
mérését saját utcájukban, a települési szeméttérkép elkészítését stb.

Alkotó: madárbarát kert makettjének elkészítése, ugyanez plakát formájában, kiállítás, 
drámajátékos helyzetgyakorlat, mûalkotások (például szabadtéri falevélképek), melyek 
határtalanok, mint a gyerekek fantáziája és a felnôttek segítsége.

Elemzô-megoldó: a helyszínen a gyerekek számára is egyértelmûen azonosítható 
konfliktus (például homokbányában a gyurgyalagtelep fennmaradása csakis a tulajdonos-
tól függ, attól, hogy mikorra idôzíti a kitermelést) esetén szerepjáték, helyzetgyakorlat 
vagy riport is elvezet az érdekek felismeréséhez és a konfliktuskezelô kompetencia 
fejlôdéséhez. 

pE d A g ó g i A i  m ó d s z E r E k , m u n k A- é s t E v é k E n y s é g f o r m á k

A pedagógiai módszereket amiatt szükséges bemutatni, hogy a nevelési-oktatási progra-
mokban részt vevô gazdálkodók, természetvédôk, szülôk, azaz a nem pedagógus vég-
zett ségû partnereink is tisztában legyenek a tanulási célokat szolgáló módszereinkkel.12 
Fontos megemlíteni, hogy az itt felsorolt módszerek zöme az iskolás, azon belül is a felsô 
tagozatosok és középiskolások oktatása, nevelése során alkalmazható egészében, de ter-
mészetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével a kicsit bevonása is lehetséges. 
A tényleges módszertani különbségtétel a következô fejezet témája lesz.

Adatfelvétel, állományfelmérés, természeti bizonyítékok – az adatgazdagság és -elér-
he tôség mai világában kapcsolattartó és tudásmegosztó szerepet játszik a könnyen felis-
mer hetô fajok lakossági, laikus felmérése. A laikus, közösségi felméréseket egyre több 
kutatási területen alkalmazzák. A módszer mint „citizen science” (közösségi kutatás), 
egyre ismertebb. Az adatokat a legnagyobb nemzetközi hálózatok is elfogadják és fel-
használják például a klímaváltozás mérésében. Iskolai vagy más önkéntes csoportok, 
egyének is elôszeretettel kapcsolódnak be a felkínált tevékenységekbe13. Mindennapi ma-
daraink elôfordulását április 15-tôl, majd május 11-tôl kezdve nagyjából 25-25 napig várja 
a Mindennapi Madaraink Monitoring felszínen14 a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület. A könnyen felismerhetô fajok adatfelvételét a Vadonlesô15 és a Kétéltû, 
hüllô térképezés felszín 16 segíti itthon. Élôhelyek természetességének vizsgálatára ad mó-
dot a termeszetessegmero.hu felület.

Csoportmunka – a Natura 2000 program során jól alkalmazható munkaforma, mely-
ben 4-5 fôs gyerekcsoportok hatékonyan együttmûködnek, személyes erôsségeiket ki-
használva, munkamegosztásban. Az ennél nagyobb létszámú csoportokban elôfordulhat, 
hogy néhányan nem vesznek részt e feladatok megoldásában. A csoportmunkában a di-
ákok sikerélménye, és az ebbôl eredô, megerôsítô öröm érzése szinte biztosan garantál-
ható az elméleti és gyakorlati feladatokból álló programokon. A csoportok kialakítása 
lehet véletlenszerû, feladatorientált (riportkészítés, fotózás, filmezés), a diákok személyes 
kompetenciái alapján pedig lehet homogén vagy heterogén a csoport.

Elôadás – gyakran alkalmazott módszer, meghívott szakemberek, tanárok és diákok, 
egyének vagy csoportok is lehetnek az elôadók. Felnôtt esetében 20-25 perc, tanulóknál 

12  Ld. még a B. fejezetet is.
13  például www.beagleproject.org (A Természetvédelmi és terepi módszertani alapvetés címû fejezet összes internetes hivat-

kozására vonatkozóan az utolsó letöltés dátuma 2016.03.01.)
14  http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/monitoring-programok-bevezeto 
15  http://www.vadonleso.hu/ 
16  http://herpterkep.mme.hu/ 

http://www.beagleproject.org
http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/monitoring-programok-bevezeto
http://www.vadonleso.hu/
http://herpterkep.mme.hu/
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3-5 perc a javasolt idô általános iskolában; középiskolában 15–40 perc is elképzelhetô. 
Az elôadás után más módszereket alkalmazva folytassuk a foglalkozást, ne maradjon el 
a visszacsatolás, az élmény feldolgozása. Diavetítéses prezentációval (powerpoint.ppt, 
vagy prezi.com alkalmazásával) együtt, vagy anélkül is alkalmazható. Az elôadás intenzív 
elôzetes önálló vagy csoportmunkát, ismeretszerzést, koncentrációt és tervezést igényel. 
Hatékony, több jelzôrendszerre is ható ismeretközlést biztosít, tartalma lehet tájékoztató, 
bemutató, összegzô, vitaindító, problémafelvetô, beszámoló. Figyeljünk arra, hogy 5 per-
ces elôadás esetében legfeljebb 4 dia, 20 perces esetében legfeljebb 16, 40 perces elôadás 
esetében legfeljebb 24 dia alkossa a vetítést; és elôre tisztázzuk, hogy a dia az elôadás 
látható vázlatát és illusztrálását szolgálja; semmiképpen nem az elmondandó mondatokat 
(azaz felolvasni tilos). Vetítés nélkül is legyen az elôadónak vázlata (kártyán, füzetben, la-
pon), és lehetôleg illusztrálja tárgyakkal, megfogható dolgokkal, illetve kifejezô mozdula-
tokkal elôadását. A jó elôadásmód tanulható, gyakorolható; és a kommunikációs kompe-
tencia nagyon gyorsan fejlôdik eközben gyereké, felnôtté egyaránt.

Kiállítás – például fotókiállítás „Az év zöld programjai” címen, mûalkotások tárlata, 
szabadtéri kiállítások, perc-kiállítások hullott levelekbôl stb. Szervezhetô egy projekt ke-
retében, annak zárásaként, de zárhat egy témanapot, erdei iskolai programot, terepi akci-
ót, terepi pöszmötölést (felcímkézett gyûjtött anyagokkal). Az alkotók általában a diákok, 
innovatív iskolákban elôfordul, hogy a pedagógusok, vagy akár a szülôk az alkotók. 
Az alkotókat mindig dicséret illeti, kritikát legfeljebb a már kamasz korcsoportoknál, 
és csakis egymás között alkalmazzunk.

Konfliktuskezelô helyzetgyakorlat – a kom pro mis szum ke re sô és problémamegoldó tí-
pus kifejezést alkalmazzuk, elkerülendô a gyôztes/vesztes, alkalmazkodó típus. A terepi 
programok zárásakor – szerepjátékkal – eredményes megerôsítô módszere az ökológiai 
kapcsolatokról tanultaknak (rétek kaszálása – költô madárfajok; ná das ban költô gémfélék 
telepe – nádvágás, nádégetés télen, lehalászás; túzokköltés – lucernakaszálás; védett nö-
vények virágzása – a rét kaszálása). 10-15 perces vitaindító lehet az elôkészítése, attól 
függôen, hogy a vitavezetô mennyire felkészült. Mivel a helyzetgyakorlatban a meggyôzési 
képesség, az érvelés hatékonysága és a közösségekben ismert személyes tulajdonságok 
befolyásolják a gyakorlat eredményét, szervezôként sose egy bizonyos kimenetet várjunk 
el a csoporttól. Készüljünk fel mentálisan arra, hogy nem lesznek tökéletes eredmények! 
Késôbb, a foglalkozásra visszatekintve a gyerekek maguk is meg tudják fogalmazni 
az esetleg kimaradt szempontokat, vagy félrecsúszott jeleneteket. 

Madárvédelmi eszközök (etetôk, odúk, itató) készítése, kihelyezése, gondozása – 14 
éves kor alatt elsôsorban a szülôk bevonásával – miden óvodában és iskolában megvaló-
sítható tevékenységforma, folytatva az odútelep kialakításával és annak évi legalább két-
szeri ellenôrzésével; illetve a téli madáretetéssel, az itató friss vízzel való feltöltésével.

patakgondozás – az intézményhez legközelebbi patakszakasz vagy folyópart örökbe 
fogadása, majd rendszeres ellenôrzése, természetességének ôrzése.

riport- vagy filmkészítés – 12 éves kor felett javasolható. Kétszemélyes, kiscsoportos 
formáit is alkalmazhatjuk. Tartalma többnyire szakmai indíttatású. Lehet felvett hang-
anyag, videófelvétel, de a riport kétszemélyes formában szerepjátékként is alkalmazható. 
A diákok saját mobiltelefonjait is bevonhatjuk, ha ez az intézményben megengedett. 
Lehetôség szerint gondoskodjunk publikálásáról: az intézmény honlapján, közösségi fel-
színén, nyomdatermékében vagy a település honlapján, újságjában.

szakvezetés – egyes védett területeken kötelezô, illetve természetismeretükben bi-
zonytalan kísérô felnôttek, pedagógusok esetében választható. Nagyon fontos, hogy 
a csoportot kísérô pedagógus és a szakvezetô elôre megismerkedjen, és kölcsönösen 
egyeztessék a program pedagógiai és szakmai tartalmát, a szakvezetô felkészüljön 
az adott korcsoport jellemzôibôl, valamint mindketten ismerjék az alkalmazni kívánt 
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módszereket is. A siker érdekében tehát a vezetônek elôre ismernie kell a csoportunk 
életkorát, felkészültségét, állóképességét. A foglalkozásoknak a szakvezetôvel közösen 
történô elôkészítése is szükségszerû. Keressünk, kérjünk másik szakvezetôt, ha egyértelmû, 
hogy az elsôként ajánlott személy alkalmatlan saját csoportunk figyelmének megragadá-
sához vagy a figyelem megtartásához!

szerepjáték – kedvelt, sikeres módszer. Lényegesen megkönnyíti a munkát, ha színját-
szó-, vagy drámaszakkörösök vannak a csoportban. Tervezhetjük a foglalkozás egészét 
vagy egy részét is a módszerrel. 

Terepi „pöszmötölés”, vizsgálódás – a leggyakoribb és legkedveltebb tevékenység, 
mert nem élôhelyspecifikus, és minden tanuló aktív részvételével zajlik a kutató-fürkészô-
felfedezô séta. Általában nem pontosan megfogalmazott céllal indulunk neki. Akár városi 
parkban is találkozhatunk téli terepi program során – az erdei fülesbaglyok telelôfái alatt 
– bagolyköpetekkel, melyeket aztán késôbb, szakkörön, szabadidôben otthon, de tan-
órán is elemezhetünk. A maradványok alapján könnyû a zsákmányfajokat, de legalább 
a fajcsoportokat azonosítani. A terepi pöszmötölés és a célzott vizsgálódás is fejleszti 
az érzékszerveket, a megfigyelôképességet, a fajismeretet, a terepismeretet. Önismeretre 
és fegyelemre nevel.

Téli madárvédelmi munka – alkalmazása több hónapra biztosít rendszeres védelmi mun-
kát és élményt a tanulóknak, egyben lehetôvé teszi több csoport részvételét a munkában. 

k ü l ö n ö s n E v E l é s i-tA n u l á s i  h E ly z E t E k

Nagyon fontos, hogy ne csak óvodai csoport-, vagy osztálykeretben gondolkozzunk! Mi-
vel a fenntarthatóság tanításában nagyon fontosak a nemzedékek közötti, illetve a telepü-
léseken belüli, valamint a szakmai kapcsolatok, a Zöld Óvodák és az Ökoiskolák külde-
tésében is hangsúlyos a nyitottság, a másokkal közös munka. A napközis táborokban 
és a napköziben, a családi programokban, a települési fellépésekkor már megszoktuk, 
hogy különbözô korosztályú tanulók, sokféle család, több intézmény tematikus csoport-
jai együtt dolgoznak. Törekedjünk minél több embernek megmutatni a terepen való he-
lyes viselkedést, a természet értékeit, az illatokat, hangokat, formákat, szépségeket, és azt 
is, hogy az elsô ránézésre „kicsinek”, „csúnyának”, „büdösnek” is megvan a helye a ter-
mészetben. A természet nem ismeri a károsat és a hasznosat, csak a szükségeset. Az ösz-
szes alábbi tanítási formát és helyzetet gazdagítsuk Natura 2000 tartalommal.

Jeles napok: a Vizes Élôhelyek Világnapján menjünk a közeli élôvízhez. A vonuló ma-
darak világnapján tartsunk „Szalakóta-túrát” vagy „Kék vércse-túrát”, a madarak és fák 
napján madárvédelemi vetélkedôt. A környezetvédelmi világnapon szedjük össze a hul-
ladékot vagy ôrjáratozzunk egy helyi védett területen. Az állatok világnapján legyen fotó-
kiállítás a diákok elôzô idôszaki fotóiból, vagy látogassunk el egy terráriumba. A madár-
megfigyelô világnapon (október elsô hétvégéjén) fogadja a térségi madártani csoport 
valamelyik csoportunkat vagy évfolyamunkat, és tartsanak foglalkozást nekik. 

Terepmunka: „Az év madara/hala/fája/lepkéje” témákhoz kapcsolódóan. Részletekrôl 
ld. Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet TÁMOP-3.1.1. projektje keretében elkészült 
egész napos iskolai illetve ökoiskolai pedagógiai programhoz tartozó modulokat.17

szakkörök: természetjáró, madarász-suli, hon- és népismeret, földrajz, Európa, biológia 
szakkör – jellegükbôl adódik, hogy könnyen beépíthetô a Natura 2000 anyaga és annak 
terepi programjai.

17  a modulok – tulajdonságaik, alkalmasságuk alapján – kereshetôk, és letölthetôk: http://ofi.hu/search/lesson?f[0]=field_
main_type%3A5147

http://ofi.hu/search/lesson?f[0]=field_main_type%3A5147
http://ofi.hu/search/lesson?f[0]=field_main_type%3A5147
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nyári táborok: öko-, természetismereti, madarász, madárgyûrûzô, mûvészeti, termé-
szetfotós, természetjáró, nyelvi és sporttáborok.

Természetvédelmi vagy terepi akciók18: a nagyobbakkal hulladékgyûjtés – helyi vé dett-
ségû területen; természetvédelmi ôrjárat – egy közeli tanösvényen (a problémák jegy zô-
könyvezésével és fotókkal); madárkarácsony – havas, zord napokon téli madáreleségek 
kihelyezése, gyûrûzés és madármegfigyelés; 12 éves kor feletti tanulókkal az invazív fa-
jok irtása (selyemkóró, gyalogakác, japán keserûfû, spanyolcsiga).

nAt u r A 2000 tA n u l á s i  h E ly s z í n E k

A terepi programot valójában semmi nem helyettesíti. A régiós útmutatókban megtalálják 
a javasolt természeti helyszíneket. Mind szabadtéri, mind zárttéri programokhoz már 
a tervezés elôtt jó felmérni, hogy az intézmény körzetében az elvárt lehetôségek közül 
melyik biztosított. Tájékozódjunk a szolgáltatók által ajánlott programokról is. A ne ve lô-
testület vagy a zöld óvodai, ökoiskolai munkacsoport – szakmai vagy belsô továbbképzés 
keretében – látogasson el azokra a helyekre, melyek az intézményi terveknél szóba jö-
hetnek. 

Elvárások a terepi helyszínekkel kapcsolatban

A terepi helyszínek választásnál lényeges szempont, hogy a fogadó bázishely, a felkere-
sett Natura 2000 terület, a területen gazdálkodó telephelye milyen benyomást gyakorol 
a tanulókra és pedagógusokra. Milyen a rejtett üzenete a helyszínnek és az ottani embe-
reknek? Összhangban van-e a látott és tapasztalt gazdálkodás, valamint életvitel azzal, 
amit hallottak vagy hallanak? Ne feledjük: csak a hiteles ember szava épít és formál.

Bár szakmailag elfogadott az erdei óvodáztatás és az erdei iskoláztatás, nem célunk 
arra buzdítani, hogy nagy utakat tegyenek meg a diákok, hiszen a költségek elôteremtése 
egyre nagyobb kihívás. Lényeges a helyi természeti környezet értékeinek megismertetése, 
és a részvétel annak fenntartásában. Az épített és társadalmi környezet értékeinek megis-
merése és megóvása is lényeges feladata a környezeti nevelôknek.

Elvárások:

•	 élményt biztosítson, pozitív érzelmek kialakulására, megélésére adjon lehetôséget; 

•	 tapasztalást, tevékenységet, cselekedtetést biztosítson;

•	 a természetvédelem „szelleme és tapinthatósága” legyen egyértelmû; 

•	 jó, ha olyan szakember áll rendelkezésre, aki az résztvevôk életkorának megfelelôen 
kommunikál, és játékosan, örömtelien, hitelesen tudja ismereteit átadni, ahol az épület 
mûködtetése során a környezet védelme és a fenntarthatóság bizonyítható (Bôvebben: 
Tóthné, 2014).19

18  Beleértve a közösségi szolgálatot is, melyet a középiskolások teljesítenek a 9–12. osztály elvégzése során. (A Kiadó meg-
jegyzése)

19  Tóthné Timár-Geng Csilla (2014): Rejtett tanterv: az iskola munkatársai és a fizikai környzet nevelô hatása. In: Könczey 
R., Szabó M., Varga A. (szerk.): út az Ökoiskola felé. OFI, Budapest. 17. o.
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A csoportszobai, tantermi foglalkozások tervezhető helyszínei

Ha a benti foglalkozásoknál a tartalom és munka jól megoszlik az óvodapedagógus, a ta-
nító, az osztályfônök, a szaktanár és a külsô szakember (ornitológus, botanikus) között, 
akkor a tanulók és a kollégák esetében is nagy esélyünk van a sikerre. A kulcsszó az 
együtt  mûködés és a tudásmegosztás.

Az intézmények többségénél a költségek miatt elsôsorban az intézményi termek jö-
hetnek szóba. Utaztatással csak akkor szervezzünk épületen belüli foglalkozást, ha vala-
mely terem miliôje ezt indokolja, ha az elvárt szakmai tartalom csak ott biztosított (pél-
dául természettudományi gyûjtemény, diorámás élôhelyek, mikroszkópok, vizsgálati 
eszközök állnak rendelkezésre), vagy ha a megrendelt programcsomagnak a beltéri fog-
lalkozás is része. Szükséges lehet épületen belüli foglalkozás esônap-alternatívaként is. 
Mindezen esetben része lehet a termi foglalkozás egy témanapnak, kirándulásnak is. 

Javasolt benti helyszínek:

•	 az óvodák, iskolák és intézmények tantermei (ha nem mozdulunk ki a szokott helyrôl, 
akkor a miliô, a várakozás légkörének megteremtése fontos);

•	 az iskolák természettudományos szaktantermei (nagy elôny, ha oktatástechnikai esz-
közökkel is felszerelt);

•	 az iskolák és intézmények informatikaterme (nélkülözhetetlen a felkészülésben, 
az egyéni és kiscsoportos munkában, a prezentációk elkészítésében);

•	 az iskolák és intézmények könyvtárai (a tanulók önálló felkészülésében fontos a könyv-
tári anyag);

•	 a nemzeti parkok, erdészetek és vízügyi igazgatóságok oktatóközpontjai, „natura” ter-
mei (többnyire programokat ajánlanak, amibôl választhat az iskola);

•	 a civil fenntartású oktatóközpontok (melyek egy része rugalmas: az ajánlott programjai 
mellett a kért programokat is összeállítja);20

•	 a regionális természettudományi laborok;

•	 az erdei iskolák bázishelyei, tantermei (széles a szakmai kínálat, de egyeztetés szüksé-
ges azért, hogy a szolgáltatás és az elvárás összhangban legyen);

•	 természetvédelemmel foglalkozó civil és szakmai szervezetek termei, kiállításai;21

•	 városi és megyei múzeumok „natura” vagy természettudományos termei.

nAt u r A 2000 n E v E l é s i  j át é k g y ű j t E m é n y m in d E n k o r o s z tá ly n A k 

A Natura 2000-rel kapcsolatos foglalkozástervek, tevékenység-leírások részletesen ké-
sôbb, a kiadvány C. részében szerepelnek. Alább néhány általánosan használható, vala-
mint a téma tanévbe beépítésének sokféle lehetôségét felvillantó ötlet olvasható. A játé-
kok részletesebb bemutatását a megjelölt forrásoknál találják, melyek többsége a jelen 
kézikönyv sorozat valamely eleme. Számos, itthon közismertté vált környezeti nevelési 

20  A KOKOSZ honlapján (kokosz.hu) találunk ilyen helyszíneket, de számos más lehetôség alkalmas lehet.
21  Ilyenek például a Zöld Óvoda és Ökoiskola Regionális Forrásközpont Hálózat szervezetei (http://ofi.hu/node/179636)
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játék (paletta, képkeretezô stb.) eredeti forrása: Van Matre, S. & Johnson, B. (1988): 
Earthkeepers: four keys for helping young people live in harmony with the earth.
Greenville, WV: The Institute for Earth Education.

Halászjáték

A szimulációs játék célja: a tartamos gazdálkodás és az ökológiai korlátok megismerése. 
Csoportszobában, tanteremben, táborhelyen vagy szabadban is játszható. Csoportlét-
szám: 8 fô, és ettôl felfelé, 4 fôs csoportok és egy játékvezetô, esetleg: segítôk. Idôtartam: 
25–30 perc. Eszközök: papírlapok, tányérok vagy 40 cm-es madzagok (a csoportok szá-
mának megfelelôen) a tó jelképeként, egy zacskó szárazbab, száraztészta vagy kavics 
a halak jelzésére, papír és írószer csoportonként. Elôkészítés nem szükséges. Játékosok: 
legalább négy-négy fôs (de mindenképpen egyforma létszámú) csoportok alakulnak, ôk 
egy-egy falut jelképeznek. A falvak nevet választanak, és maguk elé tesznek egy „tavat”. 
A játékvezetô mellé szükség lehet segítôkre, különösen, ha sok „falu” alakult. Segítô bár-
ki lehet, aki legalább húszig tud számolni. 

A játék levezetése: babszemek, száraztészta vagy kavicsok jelzik a halászfalu (csoport) 
halastavában élô halakat. A lakosság a halakból él. Cél a fennmaradás. A játékvezetô (és 
segítôi) falvanként a tagok létszámának négyszerese mennyiségû „halat enged a tavába”. 

1. lépés: minden tóban 16 hal él. Körönként fejenként legalább egy halat ki kell fogni, 
különben a csoporttag éhen hal/elvándorol. Mindenki menjen halászni, sorban! 

2. lépés: a tóban maradt halak számának felével szaporodik az állomány (a játékvezetô 
és segítôi gondoskodnak a szaporulatról). Jegyezzétek fel az állományméretet! A halászat 
újrakezdôdik. 1-2. lépés, mintegy 10-15 percen keresztül. 

Beszéljük meg: Minden falu fennmaradt? Miért? 
Magyarázat, értékelés: a játék végén beszéljük meg, hogy minden hely, minden élôhely 

csak bizonyos mennyiségû élôlényt képes eltartani, és minden élôlénynek szüksége van 
helyre és idôre a szaporodásához. Az emberi közösségek akkor tudnak sokáig megélni 
egy adott helyen, ha az ott megtermô, létrejövô erôforrásokat bölcsen (középiskolás kor-
osztályoknál: azok megújulási rátáján belül) hasznosítja. A játék hasznos a Natura 2000 
területeken zajló gazdálkodás megértéséhez. (Forrás: UNESCO: Oktatás a fenntartható 
fejlôdés szolgálatában. Forrásgyûjtemény. OFI, Budapest, 2015)

Zsákbamacska, zsákbanyúl

A játék célja a ráhangolás, szenzitivizálás. Vászonzacskóba fa állat- és növényfigurákat, 
esetleg mozdonyt, traktort, és néhány természeti kincset gyûjtünk össze, vagy csak 
az „erdô ajándékait” tesszük bele. Más társasjátékok figuráit, de a gyerekek saját kincseibôl 
is kölcsönkérhetünk. A játék 3 éves kortól felfelé mindenkinek, felnôtteknek is ajánlható – 
természetesen a zsák tartalma különbözô. Feladat – akár teremben, akár útközben, akár 
a terepi helyszínre érkezve – személyenként legalább egy-egy tárgy azonosítása csak ta-
pogatással, a zsákon belül. Fontos, hogy természetes anyagokkal dolgozzunk, és hogy 
a bezsákolt tárgyak kapcsolódjanak aktuális nevelési céljainkhoz.
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Mezítláb az erdőben 

A játék célja: érzékenyítô, ráhangoló játék22 az erdei óvodás, erdei iskolás, terepi munkához. 
Csoportlétszám: 10–30 fô. Idôtartam: 25–30 perc. Eszközök: egy kendô vagy olyan ruhada-
rab, amivel be lehet kötni a szemet. Elôkészítés: a játéktér egy elôre kiválasztott, berendezett 
erdei vagy réti terület. A bejárandó ösvény hossza kb. 40–50 méter hosszú. Próbáljunk 
az elindulás helyére visszaérkezni. A játék levezetése: a csoport tagjai leveszik a cipôjüket 
és a zoknijaikat is. Egymás mögé felsorakoznak, és egymás vállára teszik a kezüket. A sor 
elejére a foglalkozásvezetô áll, ô is mezítláb. Megtanítja a mezítláb közlekedés szabályait: 
lábakat magas térdemelésben óvatosan tesszük le (mint a gólya), hogy ha valami véletlenül 
szúrna, azonnal felemelhessük, és egy kissé arrébb helyezzük le újra. sohase húzzuk a lá-
bunkat! A sor óvatosan végigmegy a „terepasztalon”. Felhívja a figyelmet, hogy mindenki 
próbálja érezni a talpával, hogy milyen anyagokon jár, anélkül, hogy lepillantana. Egyes 
anyagok simogatni fognak és kellemesek, mások kicsit keményebbek, és lehet, hogy elsôre 
kellemetlenek lesznek. A javasolt anyagok: erdei avar, erdei talaj, apró ágak halmaza, 
fenyôgallyak, széna, apró kavicsok, tobozok, mohaszônyeg, fakéreg. 5-10 perces rövid séta 
közben megtapasztalják az erdô, a rét érzetét. A játékmester ügyel, hogy csak biztonságos 
részeken haladjon a sor. A feladat során csendre és odafigyelésre van szükség. (Forrás: Polák 
Péter (2015): Tevékenységek az Észak-magyarországi régióban a Natura 2000 megismerésé-
ért. In: natúrázzunk! – nATUrA 2000 kézikönyv pedagógusoknak., OFI, Budapest.) 

A játékot követheti például egy „otthon az erdôben” foglalkozás, melyhez letölthetô 
segédanyagokat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület honlapján talál, „az élet szigete” 
vagy a „természetesség mérô” menükben (http://mkne.hu/otthonazerdoben/?menu=tanu
lmanyok).

Modellezés, szerepjáték

Cél: egy adott Natura 2000 terület bemutatása, megismerése a régióban, 12 évesek és idô-
seb bek esetében a területet befolyásoló konfliktusok megértése. Munkaforma: csoportmun-
ka. Módszerek: önálló tanulás, riport, elôadás, beszélgetés, prezentáció, szerepjáték. Eszköz, 
kellék: feliratos kártyák a hagyományos gazdálkodás formáiról (például egy ürgés mezôn 
legeltetés rackával és hagyományos kaszálás; egy gyurgyalagos élôhelyen a méhészek, föld-
használók és homokbánya-mûvelôk tevékenysége), különbözô színû textilanyagokból meg-
közelítôleg méretarányosan anyagrészek az élôhelyek jelzéseként. A csoportok beszámoló-
jakor a kellékek a helyükre kerülnek a térképen (védett területrôl 2-2 méteres alaptérkép, 
erre kerülnek; földutak, mezsgyék, mûvelt részek, száraz gyepek, az ürgés részek stb.). 
 Alkalmazási lehetôség: tanóra, projekt-elôkészítés, erdei iskola, témanap, szakkör, táborok 
és szaktáborok. 

Kagylófogó

A játék célja: az emberi tevékenység révén a természetes életközösségekbe kerülô szeny- 
nye zôdések hatásainak felismerése. Az életközösség szereplôi között kialakuló kapcsola-
ti háló meglátása. Annak felismerése, hogy a környezet öntisztulásra képes. Ebbe a folya-

22  Sok-sok érzékenyítô és foglalkoztató játék szerepel erdei óvodai és erdei iskolai foglalkozásokhoz az „Égigérô tanterem” 
projekt 170 oldalas, letölthetô módszertani útmutatóiban, melyet sokak tartanak majd hasznosnak: http://www.mme.
hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_ovodai_modszertan.pdf és http://www.mme.hu/binary_
uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_iskolai_tananyagfejlesztes.pdf 

http://mkne.hu/otthonazerdoben/?menu=tanulmanyok
http://mkne.hu/otthonazerdoben/?menu=tanulmanyok
http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_ovodai_modszertan.pdf
http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_ovodai_modszertan.pdf
http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_iskolai_tananyagfejlesztes.pdf
http://www.mme.hu/binary_uploads/5_kornyezeti_neveles/SH_4_10_natura2000_iskolai_tananyagfejlesztes.pdf
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matba az emberi tevékenység gyakran beleszól – a bejuttatott anyagok a természetben 
felborítják az egyensúlyt, és veszélyeztetik az életközösségek tagjait. Eszközök: hátizsá-
kok, szalagok – a játéktér kijelöléséhez. A tevékenység levezetése: 3-4 gyermeket kivá-
lasztunk „szennyezôdésnek”, ôk lesznek a fogók. Lehetôség szerint valamilyen meg-
különböztetô jelzést: szalagot, fényvisszaverô mellényt, baseballsapkát viseljenek. 
A többiek a kagylók. Szabályok: a kagylók szabadon elfuthatnak a szennyezôdések elôl. 
Ha a szennyezôdés megérinti a menekülôt, akkor a kagylónak le kell guggolnia, de két 
kagyló újraélesztheti a szennyezôdés által elkapott társat: az egészséges kagylók egy-
más kezét megfogva a guggoló társuk felett „szûr-szûr-szûr” kiáltás mellett háromszor 
fel-le lendítik a kezeiket. Ekkor a már guggoló újraéled, és folytathatja szaladgálását 
a  tóban. Az elsô játék során a szennyezôdéseket 30 másodpercenként a játékvezetô en-
gedi be a tóba. A játék általában a szennyezôdések kifulladásáig tart (kb. 5-10 perc). 
(Forrás: Polák Péter (2016): A Natura 2000 megismerését segítő tevékenységek. In: natú-
ráz zunk! – nATUrA 2000 kézikönyv pedagógusoknak, észak-Magyarország régió., OFI, 
Budapest.)

Öröm-bánat térképezés

Az 1995-ben, az ország számos iskolájának részvételével létrejött Magyarország öröm-
bánat térkép módszertana alapján a térképezôs játék, „felfedezôsdi” célja: az ismerôs, 
közeli táj értékeinek, és az értékeket veszélyeztetô tényezôk élményközpontú, csele ked-
tetô megismerése, állapotfelmérése és dokumentálása. A módszer a környezeti érték 
és kockázattérképezésbôl származik. Mára a környezeti nevelôk megszokott eszköztárá-
ba tartozik, nemcsak itthon. A környezeti nevelési tartalmú pedagógusképzések, de 
az építészeti egyetemi képzések némelyike is átvette az öröm-bánat térképezést, az alap-
képzés hasznára, amely óvodás kortól élethosszig, sokféle közösség részére alkalmas 
és fontos identitásképzô, -erôsítô eszköz. Csoportlétszám: korlátlan, a terepi feladatot 
legalább párokban (2-5 fôs csoportokban, vegyes képességû gyerekekkel, tanulókkal) ér-
demes végeztetni. Idôtartam: bejárandó területtôl függôen 2-6 óra. Eszközök: csoporton-
ként a bejárandó (bármekkora méretû: néhány négyzetmétertôl egy megyéig terjedô) 
terü let térképe, írható-rajzolható változatban, írószer, esetleg fényképezôgép vagy okos-
telefon, GPS (szintén elhagyható). Elôkészítés: a Natura 2000 megfigyelési szempontok 
elôzetes egyeztetése a résztvevôkkel (például az értékek megléte, várt értékek hiánya, 
természeti értéket ôrzô gazdálkodás jelei, értékvesztést okozó tényezôk); valamint a bejá-
randó területen élô, dolgozó emberek esetleges elôzetes tájékoztatása a gyerekek felada-
táról, szükség esetén engedélyeztetés. A játék levezetése: a párokat, csoportokat megkér-
jük, hogy járják be a területüket, és mind a szépséges (J), mind a szomorúságos (L) 
helyeket jegyezzék fel – az általuk választott módon – a térképre, valamint készítsenek 
róla bemutatót. Óvodások esetében a megfigyelések rajzok, nagyobbaknál általában mo-
bileszközökkel készített fotók, filmek vagy más rövid alkotások. Értékelés, feldolgozás: 
a térképezés után (azonnal, vagy akár napokkal késôbb) az összes csoport bemutatja, mit 
talált szépnek, és mit szomorúnak a tájban. A térképeket a többi osztálynak, a szülôknek, 
a nyilvánosságnak is bemutathatjuk. A Natura 2000 értékekkel és megôrzésükkel kap-
csolatos munkák mellett a módszer természetesen nagyon sok másféle értékkör terepi 
feldolgozásához is alkalmas, beépített területen is. (Források: Vásárhelyi Judit (szerk., 
1996): Magyarország Öröm és bánat térképe. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Buda-
pest.;  Könczey Réka (2014): Közösségi kutatás – a fenntarthatóság tanulásának egyik 
eszköze. In: új Köznevelés, 70/10. 38-40. o. (http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/
kozossegi-kutatas).
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Élőhely- és fajismeret kártyákkal 

Cél: a fajkártyák csoportosítása élôhelyek szerint, a jelölô fajok megnevezése és bemuta-
tása, a kártyák csoportosításának indoklása, magyarázattal. Munkaforma: csoportmunka. 
Módszer: önálló tanulás, beszélgetés, vita. Eszköz: három élôhely, kilenc állatfaj képe (hat 
védett, 3 jelölô faj), a fajok jellemzôi, madárvédelmi berendezések képe, hagyományos 
gazdálkodási formák, védelmi intézkedések (például védôzóna, védett partfal, zárt terü-
let) madárvédelmi tevékenységek, állatvédelmi tevékenységek és együttmûködési for-
mák. Alkalmazási lehetôség: erdei iskola, témanap, szakkör, projekt, szaktáborok.

Böngésző (esőnap) – madárbarát gazdálkodás plakát

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elkészítette gyepekre, erdôkre, ha-
lastavakra és szántókra a legjobb gazdálkodás módszertani poszterjét, amit A2 vagy A1 
méretben kinyomtatva érdemes a gyerekek elé tenni. Játékként 9-14 éves korú tanulók-
nak alkalmas, csoportméret: 4-8 fô/poszter. Tehetünk fel kérdéseket, vagy hagyhatjuk, 
hogy maguk fedezzék fel a számukra érdekes részleteket. A poszter egyben vagy 
élôhelyenként letölthetô a www.mme.hu/letoltheto_anyagok honlapról, ld. http://www.
mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/madarbarat_gazdalkodas.pdf. Értelmezéséhez 
használjuk a madárbarát, virágbarát, lepkebarát jelzôket is! A plakát használható kivetítve 
is Natura 2000 és természetvédelmi foglalkozásoknál, mivel játékos formában összefog-
lalva mutatja be azokat az természetkímélô agrármódszereket, melyek a gazdálkodás 
fenntartása, sôt, igénye mellett segítik a gyepek biológia sokféleségének megôrzését, visz-
szaállítását.

HÓDító – taktikai és más társasjátékok

A Hódító társasjáték teljes szabályzata és kár-
tyái szerepelnek az „Égigérô tanterm” projekt 
keretén belül készült Játssz a „naturpókkal”, 
aki segíthet címû CD-ROM-on (elérhetô 
a KOKOSZ-nál, www.kokosz.hu), és saját pél-
dányunkat könnyen el is készíthetjük. A hódjá-
tékosok feladata: minél nagyobb élô helyet 
szerezni. Ebben az akciókártyák akadályoz-
zák, vagy éppen segítik ôket. A játékot hódos 

élôhelyek környékén található iskoláknak javasoljuk, mert így nagyon gyorsan megjegyzik 
a játékosok a hódos élôhelyen való viselkedés és gazdálkodás szabályait. Dobókockás társas-
játékként az ugyanerrôl a CD-ROM-ról megismerhetô daruvonuló címû játékot ajánljuk, 
amennyiben – az óvodákban és iskolákban megszokott felszerelések mellett – van még 63 
szem kukoricánk is. Ugrálós-lépegetôs játékként a Madár lettem játékszabályát ajánljuk.

Védett és Natura 2000 fajok a közelben 

A tevékenység célja: a tanulók két tanóra keretében ismerkednek meg a településükön, 
vagy annak közvetlen környezetében élô védett, illetve Natura 2000 fajokkal (mocsári 
teknôs, szarvasbogár, fehér gólya, tövisszúró gébics, vidra). Természetesen más fajokat is 

”Madár lettem” játéktér - KoKosz

http://www.mme.hu/letoltheto_anyagok
http://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/madarbarat_gazdalkodas.pdf
http://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/madarbarat_gazdalkodas.pdf
http://www.kokosz.hu
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választhatunk, vagy lehet egyetlen faj is a foglalkozás témája. Fontos, hogy majd egy 
újabb, már terepi program során is megismerhessék a választott fajt a tanulók. Elôzetes 
feladat: a diákok önálló felkészüléssel tájékozódjanak a fajok élôhely-igényérôl, táplálko-
zási szokásaikról, helyérôl és szaporodásukat elôsegítô vagy korlátozó tényezôkrôl. Ké-
szítsenek rangsort a veszélyeztetô tényezôkrôl. Keressenek példákat táplálkozási kapcso-
latokra és a megôrzést segítô hagyományos gazdálkodási módokra, ezek összefüggéseire. 
Produktum: helyi térképen a fajok elôfordulása, a táblára (paravánra) kihelyezett rajzok 
(élôhelyek és fajok), képanyagok, példák gyûjteménye, táplálékláncok a területen élô 
élôlényekkel, veszélyeztetô tényezôk és a védelmi intézkedések gyûjteménye, példák 
a védelmi tevékenységekrôl és a természetkímélô gazdálkodásról. A tevékenység közben 
megismert fogalmak, tartalmak: Natura 2000 faj, konkurens faj, téli álom, préda, táplálék-
specialista, kotorék, vártamadár, köpet, fogófa, revír, territórium, vadászterület.

A Natura 2000 minálunk – egész éves projekt 

A projekt célja: a gyerekek egy helybeli, de mindenképpen közeli parasztgazdaságban 
és legelôterületen tegyenek látogatást, vizsgálódásuk során tapasztalják meg a természet-
ben lejátszódó körforgást, az évszakok váltakozását, amelyhez az ember is alkalmazko-
dott a gazdálkodása során: nyáron legeltet a területen, télen pedig a lakóhelyén teleltet. 
Produktum: tanév végére, következô ôsz elejére készítsünk az összegyûjtött képekbôl 
és rajzokból kiállítást, a kiállítás képeirôl pedig beszélgessünk a gyerekekkel. Hívjunk 
meg egy másik osztályt (például a minket követô osztályt,) és mutassuk be a mi natura 
2000 területünk-et. A gyerekeket párba állíthatjuk: a vendéglátó feladata körbevezetni 
a vendéget a kiállításon. Természetesen a pedagógusok is párba állnak és megmutatják, 
hogyan kell bemutatkozni, aztán tárlatvezetést tartanak a másik tanárnak; a gyerekek 
utánozzák ôket. (Forrás: Bona Gabriella (2016): A Natura 2000 megismerését segítô tevé-
kenységek. In: natúrázzunk! – nATUrA 2000 kézikönyv ökoiskola pedagógusoknak, 
dél-Alföld régió., OFI, Budapest.)

„Más szemével látni a világot”

A játék célja, hogy egy választott mûvész 
(költô, festô, író…, mindig mást válasz-
szunk) helyébe képzelve magunkat, ke-
ressük és fogalmazzuk/fessük/alkossuk 
meg a lakóhelyhez legközelebbi Natura 
2000 élôhely mint ökológiailag egységes 
táj képét (önkifejezés és beszédkészség 
fejlesztése). Terepi foglalkozás 8-10 éve-
seknek. Idôigény: 4-5 óra (például téma-
napon), bármely évszakban. Eszközök: 
változó, például A/4 rajzlapból egy kép-
keret vágva vagy tépve, versrészlet 

a képkeret szélén minden gyerek számára, 1 db kosár v. tároló doboz, rajzeszközök, papír-
lapok. Elôkészítés: az elôzô napon a választott mûvész egy alkotását (vers, szemelvény, 
képzômûvészeti alkotás fotója, hangfelvétel stb.) szétosztjuk. Példák: Stern István: A rét; 
Vidor Miklós: Tavaszváró kék rét; Botos Erika: Kis szarvasbogár (mese); Petrôczi Éva: A pa-
tak éneke; Zelk Zoltán: A kispatak stb. Minden pár vagy csoport  számára keretet készítünk. 

Ha nem csipsz meg, nem bántlak (zigány árpád: 
szarvasbogár) - Magyar Környezeti nevelési Egyesület
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A játék levezetése: a csoportok vagy párok az alkotást – akár darabokban – felragasztják 
a keretükre, vagy a zenemûvet lejátszásra állítják be. A terepen keressétek meg azt a „he-
lyet”23, ahol a költô írhatta a verset! Ha megvan, a keretet tartsd magad elé, mutasd meg 
a párodnak a képet. Több nézôpontot is próbáljatok ki. végül állapodjatok meg annál 
a képnél, ami mind a kettôtöknek tetszik! A csoportok maradjanak látótávolságon belül, 
és nézzék is meg egymás „beállításait”, de legalább egy másik csoportét. Ezt követô fel-
adat: Üljünk le a fûbe, és a szép szavakból (versrészletekbôl) írjatok ti is egy verset (a fest-
mény részleteibôl fessetek egy képet stb.)! Egymás versét meghallgatjuk! A kész képekbôl 
kis füzetet készíthetünk. Értékelésként a füzet és a közös élménybeszámoló szolgál.

„A mi fánk” - ősszel 

A játékos alkotás célja: a gyerekek ismerjék meg az erdô mûködésének néhány elemét, a fák 
és bokrok terméseit. Tanulják meg kérgérôl, levelérôl, termésérôl felismerni a legfontosabb 
cserje- és fafajokat. A játék levezetése: az iskolához legközelebbi erdôben, két óra hosszúsá-
gúra tervezzük. A gyerekek (3-5 fôs csoportokban) válasszanak egy fát, majd a kapott adatlap 
alapján jellemezzék. A második órában – a pedagógus irányításával – a csoportok mutassák 
be fájukat, és elkészült posztereiket (ha készítenek). Ôsszel a terméseket csoportosítsák élet-
kornak megfelelô szempont szerint, például az ember és/vagy az állatok számára ehetôek-e. 
(Forrás: Polák Péter (2016): A Natura 2000 megismerését segítô tevékenységek. In: 
natúrázzunk! – nATUrA 2000 kézikönyv ökoiskola pedagógusoknak, észak-Magyarország 
régió, OFI, Budapest.)

Kalapálós

A foglalkozás célja odú- és költôláda-ké szí-
tés, illetve -kihelyezés Natura 2000 madárfa-
joknak (kis légykapó, szalakóta és kékvér-
cse), biztonságos eszközhasználat gyakorlása. 
A kékvércsénél a varjútelepek felszámolása, 
a másik két fajnál a természetes odúk számá-
nak rohamos csökkenése veszélyezteti a faj 
állományának stabilitását. A kékvércse és 
a szala kóta inkább a Duna-Tisza közének 
jellegzetes madara, míg a kis légykapó az alj-
növényzetében szegényes bükkösök ritka 
fészkelôje. Tantermi és terepi program 10-14 

éves korosztálynak 2 órában, lehetôleg tél végén. Elôkészítés: a környéken élô odúlakó Natura 
2000 fajokat (annyi csoportban, ahány faj elôfordul) – csoportos felkészüléssel – bemutatják 
egymásnak (élôhely, táplálkozás, szaporodás). Minden csoportban legyen valaki, aki össze-
gyûjti az okokat, amiért szükség van a mesterséges költôhelyek kihelyezésére; valamint egy 
másik tanuló, aki a szükséges eszközök listáját készíti el. A csoportok ezután (felnôtt segítség-
gel) beszerzik az elôre legyártott elemeket. Feladat: összeállítani, összeszerelni az odúkat, 
a költôládát. Ahol lehetséges, ott az eszközöket a gyerekek részvételével helyezzük, helyez-
tessük ki (egyeztetés szükséges lehet a területkezelôvel és a nemzeti parkkal).

23  terepi pöszmötölés: mindent megnézünk, ami elénk kerül, míg ráakadunk a vers tartalmára (patak, rét szarvasbogár, 
kakukkfû, repülô madár stb.)

Az odúk sokfélesége – nagy sándor
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A biológiai sokféleség palettája 

A karikázós játék célja: Vizsgálódás alapján ismerjék meg a különbözô kezelésû és álla-
potú, természetes és rontott, bolygatott élôhelyek biológiai sokféleségét. A gyerekek al-
kossanak néhány fôs „ifjú természettudós” csapatokat, és mindegyikük kapjon egy torna-
karikát. Valamely tanösvény többféle fátlan élôhelyén megállva dobják el véletlenszerûen 
a karikát. Vizsgálják meg az így kijelölt élôhelyfolt élôvilágát. A gyerekek életkorától, tu-
dásbázisától függôen ez mindig részletes, de nagyon különbözô eredményekre vezet, 
melyet a következô kérdésekkel jelzünk: Hányféle színt látok a karikában? (óvodások), 
Hányféle különbözô növényt látok, és mennyi van ebbôl? (kisiskolások), Határozd meg 
a fajokat, valamint becsüld meg, számold ki az abundancia, dominancia értékeket! (ver-
senyre készülô felsôs szakkörösök). Óvodások a színpalettát össze is állíthatják: egy-egy 
üres lapra, kétoldalú ragasztó segítségével, vagy csak vízfestékkel (színek keverésével) 
összegyûjthetik a karikán belüli színeket. A nagyobbak jegyzetfüzetbe dolgozzanak. 
A foglalkozás végén (vagy önálló foglalkozásként, akár tanteremben) összesítsük a cso-
portok egyes élôhely-típusokon számolt értékeit, majd elemezzük a tapasztaltakat. A já-
ték közismert környezeti nevelôi változata 4-8 éves korú gyerekekhez: a kézbe adott (kar-
tonpapír) palettára a zöld lehetô legtöbbféle árnyalatát (fûszálakat, leveleket) kell 
begyûjteniük. A játékoz kétoldalú ragasztócsík-darabok és kartonlap szükséges (eredeti 
formájában festôpaletta alakú). Nemcsak a színek, hanem a levélalakok sokféleségét is 
megfigyeltethetjük. A variációk száma végtelen.

Majornéző

A Natura 2000 területen lévô, természetközeli gazdálkodást folytató majorba tett látoga-
tás célja a gazdaságban élô állatok (viselkedésük, táplálkozásuk) megfigyelése, a legelôk, 
kaszálók értékeinek tudatosítása. Életkor: 5-9 év. Idôigény: 2-3 óra; bármely évszakban. 
Eszközök, kellékek (mindegyik elhagyható): gyûjtôeszközök és tárolók, fényképezôgépek, 
állatbôrök, kisméretû agancsok, tülkök. Feladat: kiscsoportban vagy egyénileg figyeljék 
meg az állatok viselkedését. Ne féljenek azt állatoktól, simogassák meg, ha erre lehetôség 
van. Gyûjtsenek nyomokat, kincseket (a gyûjtôdoboz rekeszei megtelnek tollakkal, 
lószôrrel, tojással, gyümölcsfa levelével, patkóval). Drámajáték keretében – például 
a helyszínen biztosított állatbôrök segítségével, vagy csak pantomimmal, vagy hangokkal 
– az egyik csoport eljátssza egy állat tulajdonságait, jellegzetes mozgását. A többiek fel-
adata a felismerés.

Ökobingó

A játékot foglalkozások elején „bemelegítésként”, ismerkedésként, vagy egy foglalko-
zás végén levezetésként is játszhatjuk. A kérdôívet alakítsuk saját elképzeléseink, igé-
nyeink szerint! Legfeljebb annyi kérdés kell, ahány résztvevô van. Az állítások kapcso-
lódjanak a pedagógiai céljainkhoz, és legyenek érdekesek, viccesek is közöttük. Ne 
legyen az állítások között irreális – legalább egy személyre, a játékvezetôt is beleértve, 
legyen igaz az állítások bármelyike. 

A játék menete: minden gyerek kapjon egy-egy kérdôívet. A kérdéseket tegyék fel egy-
másnak úgy, hogy minden kérdésre más ember adjon választ. Ha a kérdésre igenlô vá-
laszt kapott, és a válaszoló meg is mondja a megfejtést, írja be a válaszadó nevét a cellá-
ba. Ha egy játékos minden cellába, minden állításhoz talált embert, kiáltsa azt, hogy 
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BINGÓ! Aki elôször elkészül (minden állításhoz tartozik egy ember, és egy ember csak 
egy állításhoz tartozik), az lesz a gyôztes. (Forrás: Keress valakit, aki.... in: Halácsy Ágnes 
(szerk.) (2015): Képzôi kézikönyv – felkészítô képzés zöld óvoda/Ökoiskola koordináto-
rok részére. OFI, Budapest)

Otthon  
újrahasznosítok ezt-azt.

Elég sokat biciklizek. Szeretek
… <település vagy  

tájegység neve>  élni.

Játszom  
valamilyen hangszeren  

vagy énekelek.

Otthon én  
is szoktam fôzni.

Túl sokat nézem a tévét. Van élô kedvencem (sa-
ját állat vagy növény).

Személyesen  
ismerek helyi termelôt 

(földmûvest,  
aki élelmiszert  

termel másoknak is).

Szeretem  
az erdô zúgását.

Van otthon  
egy plüssállatom.

Tudom, hol mutathatok 
neked egy ilyen logót: 

Fel tudok sorolni három 
Natura 2000 jelölô fajt.

Nem félek  
a sötétben.

Szerepeltem már  
a tévében, a rádióban 

vagy újságban.

A szobám  
elég rendetlen.

A fôzeléknél jobban 
szeretem a zöldsalátát.
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A magyar iskolarendszer természetszeretetre nevelés tekintetében példaértékû örökséggel 
rendelkezik. Az „ifjú nemzedéknek a természet szeretetében való olyan nevelése, hogy mél-
tányolni tudja a természetvédelem jelentôségét és megbecsülésben részesítse a természeti 
emlékeket, kétség kívül jelentôs nemzeti érdek” (Kaán, 1931).24 Az oktató-nevelô munka alap-
elve: amit védeni akarunk, azt ismernünk, értékelnünk, szeretnünk kell. 

Az iskolai oktatásban eddig a magyar jogrend szerint létesített védett természeti területek-
kel (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek) foglalkoztunk. Magyar-
ország Európai Unióhoz történô csatlakozásával új természetvédelmi (és gazdálkodási) foga-
lommal és gyakorlattal kell megismertetnünk tanulóinkat, ez pedig a Natura 2000 hálózat. 

A körn y e ze t i ne velés és A körn y e ze t t udAt osság k iAl Akul ásA 

Az ismeretek megszerzéséért folytatott önmagunkkal való versenyfutás, s a modern civi-
lizáció felborította azt az egyensúlyt, ami az ember harmonikus fejlôdéséhez, létezésé-
hez szükséges. A XXI. század legnagyobb kihívásai napjainkban is: a környezeti problé-
mák (környezetszennyezés, környezeti ártalmak), a testi-lelki egészség romlása, s a szilárd 
értékközvetítés hiányában a szociális viselkedés hanyatlása. A fentiekkel való szembesü-
lés, a megoldásra való törekvés világjelenség. 

A globális problémák közül különös figyelmet érdemelnek az ökológiai jellegûek; azaz a bi-
ológiai sokféleség folyamatos csökkenése, e folyamat megállításának egyre sürgetôbb szükséges-
sége. Az Európai Unióban ezeknek a problémáknak a kezelésére hozták létre – a világon egye-
düliként – a Natura 2000 területek hálózatát, amely olyan fajok és élôhelyek fenntartását célozza, 
melyek az egész közösség közös természeti kincsei, és amelyek csak összefogással ôrizhetôk 
meg. A további tudnivalókat ld. korábban, az Európai Unió ökológiai hálózata c. fejezetben. 

Konrád Lorenz Nobel-díjas etológus szerint a természet és az ember harmóniájának fel-
borulása az emberi lét, az emberi viselkedés hanyatlásához vezet. Az 1970-es években 
megfogalmazott „schumacheri jóslat”, mely szerint „a modern ember olyan termelési rend-
szert épített fel, amely kirabolja a természetet, és olyan társadalmi formát, amely megcson-
kítja az embert” (Schumacher, 1991),25 a 21. század elejére valósággá vált. Az elmúlt 40 
évben a szakemberek sokat tettek azért, hogy felismertessék a veszélyt, amelyet a modern 
és a posztmodern kor embere idézett elô, és aminek következményeit ma elszen vedi.

A harmadik évezred világszerte jelentkezô kihívásai – a természeti erôforrások 
túlhasználata, a munkanélküliség stb. Magyarországon is komoly nehézségeket okoznak. 
A kormányok és más irányító szervezetek, illetve a család felelôsségén túl kétségkívül 
az iskola szerepe lehet döntô az ifjúság nevelésében. A környezeti nevelés szükségessé-
gét, az egészségmegôrzés fontosságát hangsúlyozzák az iskolai alapdokumentumok is, 
melyek tanulmányozása, kivitelezése intézmény- és tanárfüggô.

A k ö r n y e z e t i  n e v e l é s n e m z e t k ö z i  s z A k m A i  A l A pj A i

A környezeti nevelés jellemzôit, melyek megvalósítására a környezeti nevelés során töre-
kedni kell,26 már az 1977-ben Tbilisziben tartott kormányközi konferencián megfogal-
mazták. A környezeti nevelés fô jellemzôi ma is: 

24  Kaán, K. (1931): Természetvédelem és a természeti emlékek. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest. 294. o.
25  Schumacher, E. F. (1991): A kicsi szép. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
26  Ld. még az 1987-es moszkvai környezeti nevelési és szakképzési UNESCO-UNEP konferencia anyagát: Letöltés: http://

unesdoc.unesco.org/images/0008/000805/080583eo.pdf (Utolsó letöltés A Natura 2000 szerepe az iskolai környezeti 
nevelésben c. fejezet összes hivatkozása vonatkozásában: 2016. 05. 31.)

B.
A nAtur A 2000 szerepe A z iskol Ai környe ze ti ne velésben 
ko vát s-néme t h m á ri A

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000805/080583eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000805/080583eo.pdf
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•	 az iskolai oktatáson is túlmenô, egész életre szóló folyamat;

•	 természetébôl és alkalmazásmódjából fakadóan tudományközi és holisztikus;

•	 az oktatás módszerében inkább az egészre, s nem annyira csak egy tantárgyra irányul;

•	 az ember és a természeti rendszerek kölcsönhatásait és összefüggéseit vizsgálja;

•	 a környezetet a maga teljességében szemléli, beleértve annak társadalmi, politikai, 
gazdasági, technikai, erkölcsi, esztétikai és szellemi vonatkozásait is;

•	 felismeri, hogy az energia- és más erôforrások felkínálnak, de egyben be is határolnak 
bizonyos lehetôségeket;

•	 bátorítja a tanulási folyamatban való részvételt;

•	 hangsúlyt helyez az aktív felelôsségvállalásra;

•	 a tanítási-tanulási technikák széles körét alkalmazza, és hangsúlyozza a gyakorlati  
tevékenységek és közvetlen tapasztalatok jelentôségét;

•	 egyaránt figyelmet szentel a helyi és globális vonásoknak, a múlt, jelen és jövô idevágó 
kérdéseinek;

•	 igényli a tanulási szituációk megszervezésének és felépítésének, valamint az oktatási 
intézmény egészének támogató segítségét;

•	 elôsegíti az intellektuális érzékenység és tudatosság fejlôdését, a megértést, a kritikai 
és problémamegoldó gondolkodás kibontakozását;

•	 bátorítja az értékek letisztulását és a környezeti értékek iránti megbecsülés kialakulását;

•	 segíti a környezeti erkölcs kialakulását és erôsödését (Palmer és Neal, 1998;27 Vásárhe-
lyi és Victor, 1998).28

A fenntartható fejlôdést az Európai Unó alapszerzôdései már 1997-ben (Amszterdami 
Szerzôdés) az egyik legfontosabb alapvetô prioritásként határozták meg. Az EU Szerzô-
dése és Mûködési Szerzôdése ma is tartalmazza a fenntartható fejlôdés követelményét, 
elsôsorban annak környezeti meghatározottságára hivatkozva.29

A fenntarthatóság mielôbbi megvalósításában a nevelés és a társadalmi tudatformálás 
kiemelt fontosságát fogalmazta meg 1997-ben a Thesszaloniki Nyilatkozat,30 az UNESCO 
pedig javasolta a nevelés felvételét a fenntarthatóság alappillérei (törvénykezés, gazdaság 
és technológia) közé. Egy év múlva, 1998-ban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában 
(ENSZ EGB) részt vevô államok aláírták az Aarhusi Egyezményt (Dánia), mely a környezet-
tel kapcsolatban három joggyakorlási módot biztosít a lakosság számára: az információhoz 
való jogot, a beleszólási jogot (jog a részvételre) és a jogorvoslati jogot (panasztételi jog).31

Az 1999-ben Brüsszelben tartott, Környezeti nevelés és képzés címû EU-konferencia 
hatására az Európai Unióban a környezeti nevelést és képzést a fenntartható fejlôdés 
alapjának tekintik.32 A konferencia záródokumentumában megfogalmazták, hogy a ko-

27  Palmer, J. és Neal, Ph. (1998): A környezeti nevelés kézikönyve. Info-Group, Budapest, 252. o.
28  Vásárhelyi T. és Victor A. (szerk., 2003.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (alapvetés) – 2003. Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület, Budapest. 14-23. o.
29  Ld. Eu (Lisszaboni) Szerz. 3. cikk, EUMSZ 11. cikk, valamint a lisszaboni Szerzôdéssel együtt hatályba lépett Alapjogi 

Charta 37. cikke.
30  unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117772eo.pdf
31  az Egyezményt Magyarország 2001-ben ratifikálta, ld. net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100081.TV (a szerk. 

megjegyzése)
32   www.vankempenadvies.nl/html/resources/6D/6DD8C46E-3DE7-447F-BEA9-3074AF03DF56/EU_BG_Paper.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117772eo.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100081.TV
http://www.vankempenadvies.nl/html/resources/6D/6DD8C46E-3DE7-447F-BEA9-3074AF03DF56/EU_BG_Paper.pdf
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rábban a természet szeretetére és védelmére bátorító környezeti nevelés gyakorlata ki-
szélesedett, és immár magában foglalja a fenntartható fejlôdés és a társadalom témakö-
reit is.

A Fenntartható Fejlôdés Világkonferencián (Rio+10) Johannesburgban, 2002-ben a riói 
konferencia után eltelt 10 évet elemezték, értékelték, majd közvetlenül ezután, az ENSZ 
57. közgyûlésén, 2002. december 20-án a 2005–2014 közötti évtizedet a Fenntartható-
ságra Nevelés Évtizedéne nyilvánították. A megvalósítás érdekében 2005-ben Vilniusban 
aláírtuk a Fenntarthatóságra nevelés ENSZ EGB Stratégiát,33 amely ösztönöz a fenntartha-
tóságra nevelés fejlesztésére és annak beépítésére a formális oktatási rendszerbe, vala-
mint a nem formális és az informális oktatásra, nevelésre a fenntarthatóság érdekében. 
A folyamat eredménye az embereket a fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos ismeretekkel 
és képességekkel ruházza fel: hozzáértôbbé, magabiztosabbá téve ôket, növelve lehe tô-
ségeiket, hogy tegyenek valamit a természettel összhangban lévô, a társadalmi értékeket, 
a nemek közötti egyenlôséget és a kulturális sokszínûséget fontosnak tartó egészséges 
és alkotó életért.

Az elmúlt évtized legfontosabb nemzetközi környezeti nevelési folyamatairól és hazai 
eredményeirôl ld. még Pálffyné, 2014 és Bihariné, 2014.34

A k ö r n y e z e t i  n e v e l é s k i A l A k u l á s A

A helsinki záróokmányt35 1975-ben harmincöt ország – köztük hazánk – vezetôi is aláír-
ták. Az állásfoglalás szerint „bármely környezeti politika csak akkor lehet sikeres, ha 
a környezet védelmét a lakosság minden csoportja felelôssége tudatában elôsegíti, ami 
folyamatos, elmélyült felvilágosító és nevelô munkát igényel, különösen az ifjúság köré-
ben.” Magyarországon érdemben a ’70-es években indult el természeti értékeink védetté 
nyilvánítása; s ekkor merült fel Herman Ottó és kortársai után újra a környezet- és a ter-
mészetvédelem oktatásának igénye, szükségessége.

A környezeti nevelés szükségességét a ’90-es évek elsô felében három dokumentum, 
az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, az azt követô Nemzeti Alaptanterv (1995), 
valamint az 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelemrôl foglalta jogrendünkbe.

A környezetvédelmi törvény elôször fogalmazta meg Magyarországon, hogy „minden 
állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejleszté-
sére”,36 s az ezzel kapcsolatos feladatokat „az állam az oktatási és a közmûvelôdési intéz-
ményeken keresztül, a környezetvédelmi egyesületekkel és a környezet védelmével fog-
lalkozó lakossági szakmai szervezetekkel együttmûködve látja el.”

Alsó- és középfokon egyaránt szép számmal voltak olyan iskoláink, amelyek a 90-es 
évek elsô felében kiemelten törekedtek a környezeti kultúra ápolására és fejlesztésére. 
Tevékenységüket, az intézmények innovatív készségét az iskolán kívüli tevékenységrend-
szerek céltudatos, szervezett, folyamatos mûködtetése, és az iskolai oktatásban megvaló-
sított speciális programok jellemezték. A tanórán, illetve az iskolán kívüli jellegzetes tevé-
kenységformák voltak:

33  www.unece.org/env/esd/strategytext/strategyHungarian.pdf 
34  Pálffyné Nagy Éva (2014): A fenntarthatóságra nevelés joga. In: Könczey R., Szabó M., Varga A. (szerk.): Út az ökoiskola 

felé. OFI, Budapest. 5-8. o. és Pálffyné Nagy Éva (2014): A hazai ökoiskolai hálózat kialakulásának elôzményei. In: Uo., 
8-9. o.; illetve Bihariné dr. Krekó Ilona (2014): A környezeti nevelés a dokumentumok tükrében. In: Könczey R., Szabó 
M., Varga A. (szerk.): Zöld Óvoda leszünk! OFI, Budapest. 1.1 fejezet

35  Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet országai által aláírt dokumentum.
36  A környezet védelmérôl szóló 1995. évi LIII. törvény 54-55. §-a.

http://www.unece.org/env/esd/strategytext/strategyHungarian.pdf
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•	 környezetvédelmi gyakorlatként: hasznos hulladék gyûjtése, védett környezet megis-
merése, óvása;

•	 környezetvédô szakkörök; környezetvédô táborok, ökoklubok, kirándulások;

•	 erdei iskolák; 

•	 akciókban való részvétel, Környezetvédô Szervezetek Országos Találkozója, Föld Nap-
ja rendezvények, Madarak és fák napja.

1997-ben az Országos Közoktatási Intézet (OKI) és a Körlánc Országos Egyesület a Kör-
nyezeti Nevelésért pedagógusok megkérdezésével vizsgálta a magyarországi környezeti 
nevelés helyzetét (Havas és Varga, 1999). A közel négyszáz válasz összegezésének fôbb 
megállapításai a következôk voltak: 

•	 A környezeti nevelés fontos, de sajnos nem minden tantárgyban kap szerepet. 

•	 A helyi tantervben a hagyományos szaktárgyak tanítása domináns, miközben kevésbé 
hangsúlyos a környezeti nevelés. 

•	 A környezeti nevelés elsôdleges segédeszközének a pedagógusok a szakkönyve ket, 
a tankönyveket és a szemléltetô eszközöket tartották, ugyanis elsôsorban ezeket  
használták. 

•	 A környezeti nevelés motivációs bázisának legtöbben a személyes elhivatottságot, 
majd a szakmai elkötelezettséget, illetve a tantervi követelményeket jelölték meg.

1991-tôl közel 30 hazai pedagógus is bekapcsolódott a Természettudományokkal Eu-
rópán keresztül címû nemzetközi környezeti nevelési együttmûködési programba (Havas, 
1999). Az 1998/99-es tanévben megvizsgálták, hogy a programban való részvétel milyen 
hatással volt a diákok környezeti ismereteire és környezeti attitûdjére. Megállapították, 
hogy a magyar diákok környezeti ismeretei magas színvonalúak. A tanulmányok elôre-
haladtával (13–17,5 éves kor) környezeti ismereteik ugyan bôvültek, környezeti attitûdjeik 
viszont romlottak (Varga, 1999). Tehát a múlt évezred végére létrejött formában az iskolai 
környezeti nevelés egyoldalúan ismeretközpontú volt, és ezzel sem a helsinki záróok-
mány, sem a riói, sem az UNESCO-, valamint ENSZ-EGB-dokumentumok szerinti célokat 
nem érheti el. Az ismeretekkel együtt szükséges ugyanis a készségek és az attitûdök har-
monikus fejlesztése. Az évtized második felében a pedagógusok munkájának segítésére 
megszületett – civil kezdeményezésre és civil szakértôk együttmûködésében − a Nemze-
ti Környezeti Nevelési Stratégia. Eszerint a környezeti nevelés nem kapcsolódhat csupán 
egyetlen tantárgyhoz, hanem tantárgyakon átnyúló, a környezeti problémákat felismer-
tetô, mindenekelôtt együttmûködést, részvételt kívánó tanítási-tanulási tevékenység.

A k ö r n y e z e t i  n e v e l é s t e l ő s e g í t ő k ö r n y e z e t ü g y i  s t r At é g i á k

Magyarországon a Nemzeti Környezetvédelmi Programok (NKP) hat éves idôszakaszokra 
bontva határozzák meg az ország környezetpolitikai céljait és intézkedéseit. Az NKP 
1996–2002 között foglalkozott a levegôtisztasággal, a települési környezettel, a víz-,  
föld-, természet- és tájvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a zaj- és rezgés elleni vé-
dekezéssel, valamint a környezetbiztonsággal. 2003–2008 között a program elsôsorban 
az EU-csatlakozás környezetvédelmi feltéte leinek teljesítését írta elô, mint a jogharmoni-
záció, a természeti értékek védelme, a környezeti infrastruktúra ütemezett kiépítése.�Ekkor 
az NKP már tematikus akcióprogramokat tartalmaz, melyek a környezeti tudatformálás, 
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az éghajlatváltozás, a környezet-egészségügy és élelmiszer-biztonság, a városi környezet-
minôség, a biológiai és táji sokféleség, a vidéki környezetminôség és földhasználat, vize-
ink fenntartható használata, a hulladékgazdálkodás és a környezetbiztonság témakörökre 
helyezték a hangsúlyt. Az NKP III. fô célja, hogy sajátos eszközeivel az országot fenntart-
ható fejlôdési pályára állítsa. „A környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésé-
vel, a társadalmi és gazdasági lehetôségekkel összehangolt, szükséges intézkedések meg-
határozásával rendszerbe foglalja a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat.” 
A korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttmûködésre, a decentralizáció és a szubszidi-
aritás elvére. A Nemzeti Környezetvédelmi Programok része, a természet védelmérôl szó-
ló törvény elôírása alapján, az ugyanezen idôszakokra kidolgozott Nemzeti Természetvé-
delmi Alapterv, melyet az Országgyûlés az NKP-val együtt fogad el. Az NKP IV. 
elfogadása a kézirat lezárása után kerül a Kormány napirendjére.

A Nemzeti Környezetvédelmi Programokkal összhangban, azonban nem kormányzati, 
hanem civil szakértôi dokumentumként készült el a Nemzeti Környezeti Nevelési Straté-
gia, amelyet legutóbb 2010-ben aktualizáltak a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
nemzeti környezeti nevelési stratégiákhoz szóló javaslatával összhangban. A Stratégia cél-
ja, hogy minden emberben, bármilyen korú legyen, bárhonnan érkezzen, kifejlessze a fi-
gyelmet, a megértést, az elkötelezettségét és a cselekvési készséget, azt ösztönözve, 
hogy ezek segítségével tudatosan lépjen a fenntartható élet felé vezetô útra.

A stratégiák legfontosabb alapelve, hogy a környezet és a nevelés minden embert érint. 
A környezetet komplex módon értelmezik, vagyis a természeti, mesterséges (alkotott) 
és a társadalmi környezetet értik ezen. A környezeti nevelés céljaként a tudatformálást 
jelölik meg, illetve a társadalmi környezet olyan jellegû javítását, amely nélkül nem kép-
zel hetô el fenntartható élet. Hangsúlyozzák a fenntarthatóságra nevelés kialakításának 
szükségességét. A gondolkodásmód lényege, hogy a gazdaság, a társadalom és a környe-
zet kérdései egyetlen rendszert alkotnak. 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntarthatósággal, a jövô nemze-
dék életminôség iránti jogaival, a bioszféra iránti felelôsséggel kapcsolatosak, ezért külö-
nösen hangsúlyos, hogy erkölcsi-etikai irányúak, attitûdöket és szokásokat formálók. 
Az értékek a következô elérendô célokban jelennek meg:

•	 A mindennapi életben a „létezni vagy birtokolni” alternatívából a létezés választása 
segíti, hogy felismerjük az élet gazdagságát; a testi, lelki, szellemi élet gazdagságát.

•	 Olyan tudati állapot elérése, amelyben az ember ismeri a világ és önmaga eredetére 
vonatkozó elképzeléseket.

•	 A mértékletes és önkorlátozó fogyasztásra törekvés, a károkozás megelôzésének hang-
súlyozása.

•	 Az élet tisztelete és szeretete, a létezés csodájának elismerése.

•	 A modernizáció és a gazdasági-technikai fejlôdés során a természeti erôforrások önzô 
kihasználása helyett azok kímélése, a piacgazdaság versenyszellemével szemben 
az egyensúlyban tartó együttmûködési törekvések értékelése.

A stratégiák a környezeti nevelési kutatások elemzése alapján hangsúlyozzák, hogy 
a környezeti ismeretek (fogalmak, a környezetvédelmi gondok, problémák, tennivalók) 
önmagukban nem elegendôek, környezettudatos életvitel kialakítása, gyakorlása a fel-
adat. A környezeti nevelés céljai a Nemzeti alaptantervben, az Óvodai Nevelési Orszá-
gos Alapprogramban és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiában megfogalmazott 
összhang alapján a következôk: 
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•	 a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének, környezetük állapota iránti 
érzékenységének kialakulása; 

•	 a környezet sajátosságainak, minôségi változásainak, a környezetet befolyásoló globá-
lis és helyi gazdasági, illetve társadalmi folyamatoknak a megismerése; 

•	 a környezeti harmóniát biztosító életvitel igényének kialakulása. 

A környezettudatos, természetbarát gyerek csak a „természetben” nevelôdhet, környe-
zettudatos magatartást, életvitelt csak gyakorlás közben lehet elsajátítani. Mindez jelzi 
a magyar pedagógusoknak a terepi, „szabad ég alatti” tevékenységek fontosságát. 

A fentiek megvalósítására ad lehetôséget a Natura 2000 területek tudatosan tervezett 
és szervezett látogatása. Segíti a felnövekvô generációt a fenntartható jövôkép kialakítá-
sában, és segíti a megvalósításhoz szükséges képességek megszerzésében. Az oda láto-
gatók arról is szerezhetnek ismereteket, hogy a gazdasági érdek és a természeti értékek 
megôrzésének érdeke hogyan illeszthetô össze.

A z e r d e i  i s k o l á k j e l e n t ő s é g e A k ö r n y e z e t i  n e v e l é s b e n

Magyarországon a XX. század végére elterjedtté vált az erdei iskoláztatás, azaz az osztá-
lyok többnapos, iskolán kívüli tanulásának szervezése. Az erdei iskola valóságos terepe 
a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés megvalósításának. Tartalmában, tevé-
kenységrendszerében jelentôsen gazdagítja az iskola tanítási-tanulási gyakorlatát problé-
maorientáltságával, komplex feladatrendszerével. Nevelési feladata feltételezi a környe-
zettel harmonikus magatartás kialakulását; az egészséges életvezetési képességek 
fejlesztését; a helyidentitás- és viselkedéskultúra megvalósulásával elôsegíti a természeti 
és kulturális értékeket becsülô cselekvést. Módszerei, eszköztára jelentôsen hozzájárul 
a pedagógia megújulásához. Az erdei iskolai foglalkozás jellemzô tanulásszervezési eljá-
rása, a projekt színtere az a természeti környezet, ahova az intézmény az erdei iskolát 
szervezi: például bármelyik tájegység Natura 2000 területe, amely változatos élôhelyeivel 
(rétek, legelôk, erdôk, vizes élôhelyek stb.) és az ott élô fajokkal jó lehetôség a természet-
ben történô tanulásra, az ember és a természet kapcsolatának megismerésére, s a kap-
csolat intenzív átélésére. 

Az Erdei Iskola Egyesület és az Erdészeti Erdei Iskola Egyesület tevékenysége és az ok-
tatáspolitikai intézkedések következtében az erdei iskoláztatás az ezredfordulóra ha-
zánkban ugrásszerûen növekedett. Magyarországon jelenleg több mint 200 erdei iskola 
mûködik, különféle fenntartókkal (erdészetek, nemzeti parkok, önkormányzatok, civil 
szervezetek, vállalkozások). (Bôvebben ld. Kováts Németh M., 2010: Erdôpedagógiától a 
környezetpedagógiáig. Comenius Kiadó, Pécs).

„Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építô nevelés- és tanulás-szervezési egy-
ség. A szorgalmi idôben megvalósuló, egybefüggôen többnapos, a szervezô oktatási 
 intézmény székhelyétôl különbözô helyszínû tanulásszervezési mód, amelynek során 
a tanulás a tanulók aktív, cselekvô, kölcsönösségen alapuló együttmûködésére és kom-
munikációjára épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen 
kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális kör-
nyezetéhez. Kiemelkedô nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életve-
zetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötôdô szocializáció.” 
(A 2001 márciusában Erdei Iskolai Mûhelysorozaton és Konferencián elfogadott, az Erdei 
Iskolai Programban és az Erdei Iskola Egyesület erdei iskola minôsítésében hivatalosan 
használt definíció.)
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A PEdAgÓguSoK A KuTATáSoK SZEriNT EgyETérTENEK ABBAN, Hogy AZ Er-
dEi iSKolA: 
– A környezeti nevelés legjobb színtere: a komplex természetszemlélet kialakításához 
a „legjobb tanterem”; és a tanulók környezettudatos magatartásának alakítását a leg-
jobban elôsegítô színtér. 
– Célja, hogy a tanulók képessé váljanak a természet jelenségeinek elemi szintû értel-
mezésére; mert a természet sokszínû megismerése, a jellemzô hazai tájak és azok 
élôvilágának ökológiai szemléletû jellemzése, értékelése növeli a tanulók természeti 
környezetállapot iránti érzékenységét, az ökológiai szemléletet, alakítja a helyes kör-
nyezeti attitûdöket, magatartást, értékrendet.  
Célja továbbá, hogy lehetôvé tegye emberi beavatkozások (erdôtelepítés, illegális sze-
mételhelyezés) és az ember tájalkotó tevékenységének megfigyelését; alkalmat adjon 
megfigyelni az ember tevékenységének hatását a környezetre, elemezni a környezet 
hatását az emberek viselkedésére, érzelmeire, értékválasztására, életvitelére; 
valóságelemzô, holisztikus személetet biztosítson, támogassa az élménypedagógiai 
személetet, fejlessze az ökológiai szemléletet; alkalmazza az egészséges életmód krité-
riumait (táplálkozás, tisztálkodás, napirend, mozgás, sport, szellemi tevékenység); 
a közvetlen környezet szokásait, hagyományait megismertesse a diákokkal; hogy a diá-
kok megtanulják felismerni a környezeti problémákat globális és lokális szinten. 
– Elôsegíti az iskola pedagógiai céljainak megvalósítását, mivel integrált tananyagot 
közvetít; a tanulási tartalmak szerint lehet helytörténeti, vizuális-esztétikai, földrajzi, 
technikai, környezet- és természetvédelmi; az iskola pedagógiai programjának integ-
ráns részét képezi; a helyi tantervi tartalmak megvalósítását szolgálja; a megismerés 
és ismeretalkalmazás tárgya az erdei iskola helyszínének természeti, épített és szocio-
kulturális környezete. 
– Az ismeretszerzés fô forrása a könyvek, a tanár magyarázata helyett a megfigyelés, 
kísérletezés, a személyes tapasztalat, az élményszerû, játékos tanulás; azaz a diák köz-
vetlen tapasztalatokat szerez. 
– Az egyik leghatékonyabb színtere a tanulók képességfejlesztésének, mivel a megisme-
rési folyamatban a valóságos természeti (földrajzi, életközösségi stb.) jelenségek megfi-
gyelése, vizsgálata a leghatékonyabb eljárás a diákok képességeinek fejlesztésére; több-
napos tanulásszervezési mód; jelentôs személyiség- és közösségfejlesztô hatása van; 
az ismeretszerzés folyamatát elsôsorban együttmûködô (kooperatív-interaktív) tanulási 
technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi, de más módszereket sem zár ki.  
– Az erdei iskolai tevékenység motiváló hatása igen jelentôs. Az erdei iskola alkalmas 
az egyes tantárgyak, mûveltségterületek népszerûsítésére; a program megvalósítása 
a tanulók aktív megismerô tevékenységére épít; a tanuló nyitottá válik, érdeklôdést 
tanúsít a környezet élô és élettelen világa iránt; a szabadban folytatott tanítás fokozza 
az aktivitást. 
– Terepi oktatás, mely élményt biztosít. 
– gyakorlati tevékenység, amely feltételezi a társakat, így az erdei iskolai tanulás 
elôsegíti az együttmûködéshez, kooperációhoz szükséges képességek, készségek 
fejlôdését is. 
Forrás: Kiss, 2001; Kacziba, 2002; Takó, 2002; Kurucz, 2003
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A Natura 2000 területekre szervezett erdei iskolák kibôvítik a lehetôségeket, egyben új 
témákat, ötleteket adnak:

•	 a „saját lakókörnyezet” természeti értékeinek megismerésére;

•	 a gazdálkodás megismerésére a Natura 2000 területen, a területkezelésre régi/új mód-
szerekkel;

•	 a jogi szabályozás megismerésése EU-s irányelvek (például Madárvédelmi, Élôhely-
védelmi Irányelvek);

•	 Natura 2000 fajok megismerésére az adott (saját) régióban: növények, rovarok, 
kétéletûek, hüllôk, madarak, emlôsök;

•	 találkozásokra Natura 2000 szakemberekkel (nemzeti parkok igazgatóságai és civil 
szervezetek szakértôivel stb.); 

•	 speciális továbbképzések szervezésére a pedagógusoknak, szülôknek a fenti témákban;

•	 munkaközösségek programjainak kibôvítésére.

A k ö z n e v e l é s k ö r n y e z e t i  n e v e l é s i  f e l A d AtA i 

Magyarországon ma a köznevelés feladatait és értékeit a nemzeti köznevelésrôl szóló 
2011. évi CXC. törvény és a 110/2012 Kormányrendelet melléklete, a Nemzeti alaptanterv 
tartalmazza. A köznevelés általános célkitûzése, hogy a családdal együttmûködve 
cselekvô elkötelezettségre neveljen. Fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatá-
sához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hoz-
zá ahhoz, hogy a felnövekvô nemzedék:

•	 a haza felelôs polgárává váljék;

•	 kifejlôdjék benne a hazafiság érzelemvilága;

•	 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélôképességre tegyen szert;

•	 megtalálja helyét a családban, a szûkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka 
világában;

•	 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;

•	 legyen képes felelôs döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 
illetôen;

•	 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;

•	 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;

•	 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élôvilág változatosságának megôrzését.

A pedagógiai folyamat egészére közös értékeket jelenítenek meg a fejlesztési területek 
– nevelési célok. Ezek az erkölcsi nevelés; a nemzeti öntudat, a hazafias nevelés; az ál-
lampolgárságra, demokráciára nevelés; az önismeret és a társas kultúra fejlesztése; 
a családi életre nevelés; a fenntarthatóság, a környezettudatosság; a pályaorientáció; 
a testi és lelki egészségre nevelés; a gazdasági és pénzügyi nevelés; a médiatudatosságra 
nevelés; a tanulás tanítása. Megvalósításuk minden pedagógust érint, és intézményi 
szinten történik.
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A k ö r n y e z e t t u d At o s m A g AtA r tá s k i A l A k í tá s á n A k l é p é s e i

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás kialakítása. A környezettudatos 
magatartás pedig az ismeretek-beállítódás-bánásmód hármasán keresztül hat a gon dol-
ko dás-érzelem-morál hármasságra. A környezettudatos magatartás ha tás rend sze ré rôl ld. 
még Kováts-Németh 2010. 

A KörNyEZETTudAT KogNiTíV TArToMáNyA (MEly A goNdolKodáST FEj-
lESZTi), FElTéTElEZi: 
– az eligazodást a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terüle-
tén; 
– a természettudományos gondolkodás fejlesztését; 
– a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerését; 
– a környezetkímélô eljárások ismeretét; 
– a fenntartható fogyasztás elvének megértését; 
– az egész életen át tartó tanulás fontosságát. 
A KörNyEZETTudAT AFFEKTíV TArToMáNyA NEM NélKülöZHETi: 
– a természeti és környezeti értékek megôrzésére és védelmére való törekvést; 
– a felelôs állampolgári viszonyulást; 
– a kreativitást. 
A KörNyEZETTudAToSSág A CSElEKVéSBEN, AZ ErKölCSöS MAgATArTáS-
BAN rEAliZálÓdiK: 
– a környezetóvó, az élô természet fennmaradását, a társadalom fenntartható fejlôdését 
elôsegítô életvitelben; 
– az egyéni és a közös tettekért való felelôsségvállalásban; 
– a természeti és környezeti értékek megôrzésében, gyarapításában; 
– a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlásában.

A környezeti nevelés a környezettudatos magatartás kialakítására való törekvéssel nevel 
felelôs állampolgárságra; „okos gazdálkodásra”; a demokratikus jogok gyakorlására; har-
monikus kapcsolatra a természeti és társadalmi környezettel; magyar és európai identitás-
ra. A környezeti nevelés tehát nem azonos a természettudományos gondolkodásra neve-
léssel, hanem több annál. A természettudományos ismeretek, összefüggések elsajátítása 
eszköz a megfelelô világkép kialakulásához. Fôként a társadalomtudományi tárgyak segí-
tenek a diákok jellemének formálódásában, a morális elvek, normák, szabályok betartásá-
ban, a haza természeti, kulturális értékeinek, kiemelkedô személyiségek tevékenységeinek 
megismerésén, a természet és ember alkotta szépség felismerésén keresztül.

A környezeti nevelés végül a konstruktív életvezetés kialakítására való törekvés. Az is-
kolai tananyag sok esetben a „képletek” szintjére egyszerûsíti az elsajátítandó ismeret 
és a valós élet összefüggéseit. Ezzel egyidôben szinte megszünteti a tanulók tudásának 
adaptivitását, a mindennapi életben való alkalmazhatóságának felismerését. A környeze-
ti nevelés feltételezi az elôzetes ismeretek feltárását, az újonnan szerzett ismeretek kriti-
kai kezelését, a meglévô vagy elôzetes ismeretek újrakonstruálását.
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körn y e ze t i ne velés A z iskol áb An

A k ö r n y e z e t i  n e v e l é s A z i s k o l A p e d A g ó g i A i  p r o g r A m j á b A n

Az 1993. évi közoktatásról szóló törvény 2003. évi módosítása kötelezôvé tette az iskolák 
számára a környezeti nevelési program kidolgozását, melyet a 2011. évi CXC. köznevelé-
si törvény is megerôsített. Az iskolák rendelkeznek környezeti nevelési programmal, me-
lyek tartalma rendkívül különbözô. Tény, hogy a kötelezôen elkészített környezeti neve-
lési programok hatására javult a pedagógusi környezeti nevelési tevékenység tervezése, 
iskolai gyakorlata. Az ökoiskolák (Ökoiskola címmel rendelkezô iskolák, ld. alább, illetve 
www.okoiskola.hu) ebben a folyamatban ma is élen járnak, nevelési programjuk kiemeli 
a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit, a környezeti nevelést, utalva a komplexitást 
elôsegítô programokra, akár az iskola épületében, területén, akár terepen zajlanak (téma-
hetek, témanapok, kirándulások, erdei iskolák, akciók, vetélkedôk, ôrjáratok, város vé de-
lem, faluszépítés stb.). 

A környezeti nevelési program tervezésében és megvalósításában, a helyi természeti 
és kulturális értékek megismertetésére kiváló lehetôséget kínálnak a Natura 2000 területek.

A z ö k o i s k o l á k 

Az iskola egészére vonatkozó környezettudatosságnak legjobb reprezentánsa, intézményi 
szintû megjelenése az ökoiskola. A Magyarországi Ökoiskolai Hálózat 2000 márciusában 
22 taggal jött létre az ENSI (Environment and School Initiatives – Környezeti Iskolai Kez-
deményezések) nemzetközi ökoiskolai programja alapján, az Országos Közoktatási Inté-
zet Program- és Tantervfejlesztési Központjának (OKI-PTK) kezdeményezésére. A nem-
zetközi ökoiskolai hálózat az ENSI programjaként 1986-ban indult útjára, azzal 
a feltétellel, hogy a tagországok azonos elveket és módszereket vallanak. Az Ökoiskolai 
Hálózat legfôbb célkitûzése, hogy az ökoiskolák példaként szolgáljanak a környezettuda-
tos, társadalmi részvételre képes állampolgárok nevelésében (Varga, 2004). 

AZ öKoiSKoláK iNNoVATiViTáSA lEgAláBB HároM SZiNTEN jEllEMEZHETô.
Pedagógiai szinten az ökoiskolák: 
–  a komplex, valós élethez közel álló szituációkra építik a tanulást az elôre megterve-

zett, irányított tanulási formákkal szemben;
– gyakorlottak a tantárgyközi gondolkodásban; 
–  a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, 

a helyi környezetért való cselekvésre, tudásszerzésre kerül a hangsúly;
–  figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos elôzetes tudását, véle-

ményét.
A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra, hogy:
–  az iskolában „ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket” (Varga, 2003), 

hanem az egész iskolára a csapatmunka legyen jellemzô;
–  a társas élet szabályai a diákok felelôs részvételével, tárgyalások során alakuljanak ki;
–  az iskola külsô kapcsolatainak építése során az iskola ne csak befogadója, hanem 

aktív alakítója, kezdeményezôje legyen a környezettudatos együttmûködésnek.

http://www.okoiskola.hu
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A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák törekednek arra, hogy: 
– takarékosan bánjanak az energiaforrásokkal; 
– csökkentsék a hulladékok mennyiségét; 
– esztétikusan alakítsák az iskola külsô és belsô környezetét;
– megteremtsék az egészséges munkavégzés, tanulás feltételeit.

Az ökoiskolák mûködési módjáról és minôsítési rendszerérôl, valamint a Magyaror-
szági Ökoiskola Hálózat tevékenységérôl, beleértve a pedagógus-továbbképzéseket, ld. 
Az Út az ökoiskola felé címû kiadványt.

Az ökoiskolák pedagógiai programjukba természetesen felveszik a Natura 2000 terü-
letek megismerését. E kiadvány is segít abban, hogy kidolgozzák a Natura 2000 területek 
megismerésének helyi gyakorlati módszereit. Mintaprojekteket készíthetnek, és bemuta-
tókat, terepi képzéseket tarthatnak az ökoiskolák és a leendô ökoiskolák számára a kistér-
ségben dolgozó szakemberek segítségével (nemzeti park igazgatóságok, civil szervezetek 
szakértôi).

A nAturA 2000 megismerésének és megismertetésének lehetőségei

A k ö r n y e z e t i  n e v e l é s s z í n t e r e i

A különbözô tantárgyak sajátos tartalmukkal, különbözô eszköztárukkal járulnak hozzá 
a komplexitást követelô környezeti nevelés megvalósításához. Az iskolai oktatásban 
lehetôség van a Natura 2000 hálózatnak, a Natura 2000 jelölô fajoknak és élôhelyeknek 
a hagyományos tantermi oktatási keretek közötti megismertetésére. Az internet kínálta 
lehetôségek korlátlanul használhatók a szemléltetô anyag összeállításához, a szükséges 
ismeretek megszerzéséhez, melyeket a pedagógusnak kell rendszerré formálnia a tanulók 
életkorának megfelelôen. Az iskolai színterekrôl ld. Tóthné, 2014.

A t e r e p g yA k o r l At,  A z „é g i g é r ő tA n t e r e m” 

A természet közvetlen megismerése a terepmunka során hatékonyabb, mint az iskolai 
tanórai foglalkozásokon (Kárász, 1996). A gyakorlati munka az 1868. évi 38. törvény meg-
jelenése óta az iskolai tevékenység szerves része hazánkban. Az Eötvös nevével fémjel-
zett törvény minden elemi iskolában és tanítóképzôben kötelezôvé tette a gyakorló-
kerteket, melyek létesítésének célja a mai terepgyakorlatokhoz nagyban hasonló volt. 
A terepgyakorlat ma is az iskolai munka szerves része, melyet a tanítási-tanulási folyamat 
alkotó, tevékenykedtetô, az elméletet a gyakorlatban megvalósító egységeként kell meg-
tervezni és kivitelezni. Megvalósítása általában a szorgalmi idôben történik, de elô for dul-
hat, hogy megelôzi vagy követi azt.

A terepgyakorlat nem az iskola falain belül folyik, hanem a gyakorlat jellegének meg fe-
le lô en más-más színtéren, elsôsorban a természetben. Az erdô, a nemzeti parkok, a ter-
mészetvédelmi területek és legújabban maguk a Natura 2000 területek teszik lehetôvé azt, 
hogy az élôlényeket az élôhelyükön, az evolúció során kialakult rendszerben, vagyis a 
természetben tanulmányozzuk.

A terepgyakorlaton szinte kizárólag nyílt, munkáltató, tevékenységorientált módszerek 
segítségével folyik a tanulás.
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A Natura 2000 területeken terepi munkák, adatközlôk kiválasztása, megkeresése, 
a tanösvényeken (nemzeti parkok, Natura 2000 területek) vizsgálatok végezhetôk. 
Az új tanulási környezetnek biztosítania kell: 
– a gyermek érdeklôdésének felkeltését;
–  az érdeklôdésnek megfelelô tevékenységeket, valóságos szituációkat a probléma 

megoldására, a kommunikációra;
– az együttmûködés lehetôségeit és döntési helyzeteket; 
–  a tapasztalati tanulást, mely különösen jó feltételeket teremt a komplex célok elérése 

érdekében (Nahalka, 2003);
–  a gyermeki világlátás „konceptuális váltásának” (Nahalka, 2003)� elôsegítését, vagyis 

az elôzetes képzetek újragondolását, újrakonstruálását;
– az iskolán kívüli tevékenység, nevelés feltételrendszerének gazdagítását.

A z i s k o l A i  k ö r n y e z e t i  n e v e l é s m ó d s z e r e i  é s e s z k ö z tá r A

A környezeti nevelés meghatározó módszere a projektmódszer, mely mindig célirányos, 
problémaorientált, a tanulók érdeklôdésére, aktív tevékenységére épít. A valós világgal 
való közvetlen kapcsolata általában feltételezi a tanulás környezetének kiterjesztését. 
K. Frey (1991) a projektmódszerben kiemelten hangsúlyozza a metainterakció jelentôségét, 
melynek négy súlypontja: 

•	 a korábban kitûzött (meghatározott) megegyezési kereteinek áttekintése;

•	 a teljesített munka egy-egy nézôpontjának vizsgálata;

•	 hozzájárulás a perspektívaváltásához;

•	 a résztvevôk feldolgozzák (emberi) kapcsolati problémáikat.
A személyes célok megismerését elôsegítô, az önállóságot, kreativitást, kutatást 

és az együttmûködést feltételezô módszereket az alábbiak szerint lehet csoportosítani.

A személyes célok megisme rését elôsegítô módszerek: hangos gondolkodás, támogatott 
felidézés, fogalmi térkép, beszélgetés, heurisztikus beszélgetés, vita, tanulói kiselôadás, 
szerepjáték, elbeszélés, magyarázat, szemléltetés.
Az önállóságot, kreativitást, kutatást elôsegítô módszerek: megfigyelés, kísérlet, mérés, 
gyûjtés, elemzés, tervezés, vizsgálat, adatfeldolgozás, elemzés, összehasonlítás, rendsze-
rezés, kutatás, kérdôíves felmérés, interjúk, felfedezés, terepkutatás, alkotás, esettanul-
mány, tanulási szerzôdés, házi feladat, hatásvizsgálat.
Az együttmûködést feltételezô módszerek: projektmódszer, kooperatív eljárások, játék, 
szerepjáték, szituációs, dramatikus helyzet gyakorlatok, tanulmányi kirándulás, vetélkedô, 
verseny, tárlatvezetés, rendezvények szervezése.

A k ö r n y e z e t i  n e v e l é s i  p r o j e k t

A projektoktatás kiválóan alkalmas a tanulás tanulására, és ezáltal az élethosszig tartó 
tanulás megalapozására. A projektoktatás olyan problémaközpontú, nyílt oktatási straté-
gia, mely egyrészt a sajátos célok elérését a valós életet integráló és reprezentáló tanulási 
tartalommal, a komplex szemléletmódot segítô, tevékenységközpontú, feladatorientált 
tanulói tevékenységet biztosító szervezési formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszkö-
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zökkel, az iskolai keretet kitágítva, természetes tanulási környezetben valósítja meg; más-
részt a stratégia eredményeként létrejött projekt további tanulási célok kitûzését, megva-
lósítását motiválja. 

A projektoktatás lehetôségeit az alábbi ábra szemlélteti:

PROJEKTOKTATÁS Szervezeti módok
Egyéni
Páros

Csoportos

Célközpontú 
stratégia

Gondolkodás fejlesztése
Szociális és tanulási 

készségek elsajátítása

Folyamat
Cél

Tervezés
Kivitelezés
Bemutatás
Értékelés

Tartalom 
Mindennapi élet

(Tantárgyi koncentrációt 
feltételez)

Célmeghatározás
Környezettudatos  

magatartás

Bemutatás
Értékelés
Korrekció

Esztétikai-mûvészeti alkotás

Intellektuális alkotás

Materiális eszköz 
készítése

Eredménye 
a projekt

Eszközök
Módszer

Együttmûködést 
feltételezô

Személyes célok 
megismerését elôsegítô

Az önállóságra, 
kreativitásra, kutatásra építô

Tanulási környezet
Erdei iskola

Terep
Falusi porta

Mûhely
Könyvtár

Laboratórium
Múzeum
Állatkert

A projektoktatás, mint oktatási stratégia – Kováts-Németh Mária, 2010

A projektoktatás elméletileg minden tanulási egység elsajátítására alkalmas. Leg-
inkább hatékony azokban a komplex témakörökben, ahol a célkitûzésekben olyan 
 összefüggések megértése, olyan magatartásformák elsajátítása a feladat, amelyek a meg-
ismerési folyamatban a konkrét tapasztalatszerzést elôfeltételezik. Ilyen a környezetpe-
dagógia célkitûzése: a környezettudatos, felelôsségteljes magatartás kialakítása. A pro-
jektoktatással megvalósuló tanulási folyamatban döntô szervezési tényezô a tanulók 
önállósága. Ez már a projektcélok meghatározásánál megnyilvánul, a megismerés (ter-
vezés, kivitelezés), majd az alkalmazás (bemutatás, értékelés, korrekció) folyamatában 
kiteljesedik. Az önálló tevékenységsorok velejárója minden esetben az élmény 
és az újszerû szociális és tanulási készségek elsajátítása, végsô soron az önirányított 
tanulás megvalósítása.

A ProjEKToKTATáS TANíTáSi-TANuláSi STrATégiájáNAK léPéSEi 
A KöVETKEZôK:
 • A tanulók felismerik, megértik az adott vagy választott projekttéma (projekt) problémá-

it, azok ok–okozati összefüggéseit, s így a megoldás egyes lépéseit.
�• A tanulók a tanár segítségével csoportokban vagy egyénileg további konkrét problémá-

kat és azok megoldásához célokat (részcélokat) fogalmaznak meg a fô cél eléréséhez.
�• Az önkéntesen alakult csoportokban a tanulók tématerületeket választanak a felmerült 

és megfogalmazott problémákból, melynek megoldására képesnek tartják magukat.
�• A tanulók tervet készítenek a megoldás folyamatáról, és megfogalmazzák a feladatokat.
�• Csoportokban megbeszélik a feladatelosztást, az adatgyûjtés színhelyeit, az esetleges 

adatközlôk kiválasztását, megtervezik a lehetséges támogatókat, közremûködôket, kije-
lölik a felelôsöket.

�• Az aktív kivitelezés csoportos, páros, illetve egyéni munka során lehetôség szerint ta-
nári segítséggel teljesedik ki.
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�• A produktum elôadása mint a projekt folyamatának bemutatása, csapatok elôtt történik.
�• A projekt értékelése: az önértékelésnél a középpontban a projekt készítésének folya-

mata, a csapatok értékelésének középpontjában a bemutatás, a zsûri értékelésének 
középpontjában a projekttevékenység és a produktum áll. 

�• Az értékelés során született javaslatok alapján a szükséges korrekciók elvégzése. 
�• A projekt korrigálása után a projekt végleges közzététele.

A projektoktatás folyamatában a tanulás alapvetôen csoportos, páros és egyénre sza-
bott szervezeti formákban, szervezési módban történik. A tevékenység megszervezésekor, 
valamint a feladatok megoldása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás 
segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. A pro-
jektoktatás során a tanuló jellemzô ismérvei az utánzás, a kísérletezés, az alkotás, a fel-
fedezés, a tanuló „mûvész, költô”. A tanár megfigyelô, kezdeményezô, elôrelátó, gyako-
roltató, lelkesítô, ösztönzô, vagyis segítô, irányító, támogató. 

A projektoktatás eredménye mindig egy (megfogható, bemutatható) produktum. A pro-
jekt sajátossága a kettôs funkció: egyrészt egy tanulási egység, melynek középpontjában 
a valós életben felmerülô, az emberek többségét érintô kihívás, probléma áll, melynek 
megoldása felelôs, együttmûködésre képes magatartást kíván; másrészt a tanulva tanulás 
során létrejött produktum, projekt magában hordozza az elsajátított tanulás további al-
kalmazását, gazdagítását, újabb produktumok alkotását. A projekt fajtái: esztétikai-
mûvészeti alkotás, intellektuális alkotás, materiális eszköz készítése, alkotása.

A bemutatáshoz teremtsünk ünnepi alkalmat, hogy a tanulók átéljék tevékenységük 
jelentôségét, megéljék az elvégzett munka örömét, tapasztalják meg eredményességüket, 
legyenek képesek elfogadni az építô kritikákat. A prezentáció mindig csapatmunka, 
a többi csapat és a meghívottak elôtt. A bemutatás nem öncélú, a tanulók munkájának 
sikerességét, eredményességét, esetleges korrekciójának szükségességét hivatott szolgálni 
a használható, a legjobb tudás alkalmazása érdekében.

k o m p e t e n c i á k f e j l e s z t é s e A t e r e p i  f o g l A l k o z á s o k A l k A l m ávA l

Az EU-nak az egész életen át tartó tanulási stratégia részeként megfogalmazott kulcskom-
petenciákat (ld. Pálffyné, 2014)37 a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatok – nevelési 
célok formájában tartalmazza. A környezeti nevelés fejlesztési területeit és célját a Nem-
zeti alaptanterv a következôkben jelöli meg.

A KöZöS PEdAgÓgiAi FEjlESZTéSi FElAdAT: FENNTArTHATÓSág,  
KörNyEZETTudAToSSág.  
„A felnövekvô nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változa-
tosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erôforrásokat tuda-
tosan, takarékosan és felelôsségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 
Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélô, 
értékvédô, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a ta-

37  Pálffyné Nagy Éva (2014): Az ökoiskolai tevékenységek szerepe a tanulók kompetenciáinak erôsítésében. In: Tóthné 
Timár-Geng Cs., Pálffyné Nagy É., Molnár Z., Lendvai J.: Út az ökoiskola felé – módszertani segédanyag és útmutató 
leendô ökoiskoláknak. OFI, Budapest. 21-26. o. http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/ut_az_okoiskola_fele_-_
modszertani_segedanyag_es_utmutato_leendo_okoiskolaknak.pdf

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/ut_az_okoiskola_fele_-_modszertani_segedanyag_es_utmutato_leendo_okoiskolaknak.pdf
http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/ut_az_okoiskola_fele_-_modszertani_segedanyag_es_utmutato_leendo_okoiskolaknak.pdf
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nulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie ôket a környezettel kapcsolatos 
állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók 
megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, 
válságokat idézhetnek elô, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környeze-
tük értékeinek, sokszínûségének megôrzésébe, gyarapításába.”

A környezettudatos nevelés az ember és természet mûveltségi területen belül meg-
jelenô fejlesztési feladatként fogalmazza meg azokat az alapvetô célokat, amelyeket 
a kulcskompetenciák érintenek, nevezetesen:

•	 magában foglalja a természettudományos gondolkodás fejlesztését;

•	 a felelôsségvállalást az egyéni és a közös tettekért;

•	 a természeti és kulturális értékek óvását és megôrzését;

•	 a tudatos, fenntartható fejlôdést elôsegítô magatartás, életvitel normáit; a fenntartható 
fogyasztás elvének megértését;

•	 az eligazodást a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén;

•	 az egész életen át tartó tanulás fontosságát.

A környezettudatos nevelés átfogó jellegénél fogva alkalmas a pedagógiai kultúra meg-
újítására és a személyiség komplex fejlesztésére. A környezeti nevelés tanulási folyamata-
iban az életszerû körülmények (felkel a Nap, növénytársulások vizsgálata stb.) lehetôséget 
biztosítanak a tanulóknak arra, hogy elôzetes ismereteiket felhasználják, gazdagítsák, 
szükség esetén módosítsák, „újrakonstruálják”. Az iskola falain kívüli, valóságos életszitu-
ációkban folyó tanulási tapasztalatok megszerzésére a Natura 2000 hálózathoz tartozó, 
több mint 500 magyarországi területen kiváló lehetôség kínálkozik. Szinte valamennyi 
település határában vannak ilyenek, vagy nagyon rövid utazással elérhetôk.

A nAt ur A 2000 bek Apcsol ásA A z ok tAtásb A

Fontos, hogy

•	 a Natura 2000 területek megismerése kapjon helyet az adott intézmény környezeti 
nevelési programjában; 

•	 az iskola kirándulási terve tartalmazza a megjelölt területek megismerésének tervezetét;

•	 állítsuk össze az adott településen, térségben a lehetséges támogatók, együtt mû ködôk 
listáját;

•	 a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelô, lehetôleg projektmódszerrel dolgoz-
zuk fel az egyes területek jellemzôit, a támogatók, illetve együttmûködôk köz remû-
ködésével. A projektek eredményeit minden esetben mutassuk be iskolai ünnepélye-
ken, helyi médiában, folyóiratokban;

•	 tervezzük meg, és rendszeresen vizsgáljuk felül a Natura 2000 hálózat környékbeli 
lehetôségeit. 
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A projekt három modulból áll, ezek azon globális kihívásokra kínálnak gyakorlatorientált 
megoldásokat, melyek minden embert érintenek környezetében, közvetlen emberi kap-
csolataiban, s egyéni életvitelében. A bemutatott jó gyakorlat más környezetben is meg-
valósítható, például ha az erdô Natura 2000 területen található.

KÖRNYEZET  
ÉS EGÉSZSÉG

Életmód
Falusi porta
Önismeret
Táplálkozás

Természetpatika
Mozgás
Tánc

ERDÔ  
ÉS TERMÉSZET

Erdei ökoszisztémák
Erdôgazdálkodás
Erdészettörténet  

és vadgazdálkodás
Tanösvények

Hulladékkezelés – komposztálás

IDENTITÁS ÉS 
VISELKEDÉSKULTÚRA

„Elôdeink” tanösvény
Világörökség – Pannonhalma  

Nemzeti Park
Kultúrtörténeti értékek

Jeles napok – zöld napok

Az Erdôpedagógia projekt moduljai és modulelemei – Kováts-Németh Mária, 2010

A modul célkitûzése az identitás kialakítása, jelentôségének újrafelfedezése. Az iden-
titást alakító kulturális emlékezet nem más, mint a múlttal, a jelennel és a jövôképpel 
rendelkezô közösségek tudásának kivetülése, megjelenése, követendô példák állítása, 
az elôdök tisztelete a nevelésben. A részleteket ld. Kováts-Németh, 2010.38

A projekt egyik moduljához, a Helyidentitás és viselkedéskultúrá-hoz kapcsolódó kihí-
vások, problémák:

•	 Az a tévhit, „miszerint az ember akaratlagosan az értelem erejével teljesen új kultúrát tud 
a semmibôl felépíteni, arra a teljesen elhibázott következtetésre vezethet, hogy az elôdök 
kultúráját porig kell rombolni, az új racionális módon való létrehozása érdekében. Ha ezt 
meg akarnánk tenni, a cro-magnoni embernél kellene újrakezdeni.” (lorenz, 1988)39

•	 Értékképviselet, közjóért való cselekvés háttérbe szorulása, az altruista magatartás hiánya.

•	 A helyidentitás, tájidentitás kérdésköre nem preferált téma.

•	 „A hazaszeretet ápolása az ember méltósága.” (Németh László)

•	 A természeti és kulturális értékek helyi ismeretének, védelmének hiánya.

•	 Az identitást, kötôdést veszélyes szlogenek gátolják.

Az Erdôpedagógia projekt további modulegységek kidolgozására nyújt mintát, mind 
az erdei iskolai, mind az iskolán kívüli, s egyúttal az iskolai gyakorlatorientált tanítás-ta-
nulás szervezésére, projektben való megvalósítására.

38  Kováts-Németh Mária (2010): Az Erdôpedagógia projekt. A dolgozat teljes egészében elérhetô: http://www.nyeomszsz.
org/orszavak/pdf/Kovatnse_Nemeth_Maria%5B1%5D.pdf 

39  Lorenz, K. (1988): A civilizált emberiség nyolc halálos bûne. IKVA kiadó, Sopron

http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/Kovatnse_Nemeth_Maria%5B1%5D.pdf
http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/Kovatnse_Nemeth_Maria%5B1%5D.pdf
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A régió bemu tAtásA

A régió kiemelkedik vízhez – Tisza és mellékfolyói, Tisza-tó – kapcsolódó természeti ér-
tékeivel, látványos madárvilágával, ártéri erdeivel, melyek rengeteg élményt és megisme-
rési lehetôséget kínálnak gyereknek és nevelônek egyaránt. 

Az Észak-Alföld régió nagy tájai a Kiskunság, a Nagykunság, a Hajdúság, Bihar, Nyír-
ség és a Szatmár-Beregi-sík. A régió egyedülálló természeti értékeit a nemzeti parkok 
igazgatóságai védik. Itt található Magyarország elsô védett természeti területe, a Debre-
ceni Nagyerdô, valamint elsô nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park, mely az 
UNESCO Világörökség része is. A természeti és táji értékek közül kiemelkedik a Horto-
bágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztájaként. Mellette még egy nemzeti park – a 
Körös-Maros Nemzeti Park és öt tájvédelmi körzet: a Hajdúsági TK, a Bihari-sík TK, a 
Közép-tiszai TK, a Szatmár-Beregi TK, a Kesznyéteni TK; 19 természetvédelmi terület 
(köztük a Tiszaigari Arborétum TT, Zádor-híd és környéke TT, Kecskeri-puszta TT, Tisza-
kürti Arborétum TT), valamint több Natura 2000 terület található a régióban. 

A nemzeti parkok igazgatóságai felelôsek a Natura 2000 területek természetvédelmi 
helyzetének fenntartásáért és az ökoturizmusért is. A két nemzeti park igazgatóságának 
honlapján megtalálható minden olyan információ, amely a természetvédelemmel, tanös-
vények látogatásával, kiadványokkal, programokkal kapcsolatos. 

JelölŐ fA Jok és élŐhely ek

A régióban a vízhez kötôdô életközösség élôhelyei (az ártéri magaskórós pionír növény-
zet és a természetes jellegû eutróf40 tavak és hínárnövényzetük), és a puszta: a sziki élet-
közösségek is, szikes tavak, pannon szikes sztyeppek és mocsarak dominálnak. A Natura 
2000 jelölô fajok közül térségünkben az alábbiak populációja jelentôs, illetve az élô-
helyükön való megismerésükre, bemutatásukra is van lehetôség:

Növények: magyar nôszirom, magyar kökörcsin, leánykökörcsin, tátogó kökörcsin.
Halak: balin, magyar és német bucó, réti csík.
Kétéltûek, hüllôk: vöröshasú unka, mocsári teknôs. 
Madarak: bölömbika, vörösgém, nagy kócsag, kis kócsag, kanalasgém, fekete gólya, 

darázsölyv, barna rétihéja, haris, gulipán, gólyatöcs, fattyúszerkô.

A Hortobágy szikes mocsarakban és mocsárrétekben gazdag szikes pusztáján számos 
kiemelt jelentôségû madárfaj él. A túzok hortobágyi és bihari populációja része a Kárpát-
medencei állomány gerincét adó tiszántúli metapopulációnak, érdekes a túzokbarát gaz-
dálkodási gyakorlat. A csíkosfejû nádiposzáta térségi túlélését a szikes mocsárrétek víz-
szintjének szabályzásával, és a mocsári szukcesszió kaszálásos szabályozásával segítik. 
A szikes puszták vizes élôhelyeinek partimadár-közösségeit (bíbic, nagy goda, piroslábú 
cankó, sárszalonka) a száraz években mesterséges árasztásokkal és a legeltetéssel stabili-
zálják, mely utóbbi a fészkelô ugartyúk állomány szempontjából is létfontosságú gazdál-
kodási tevékenység.

A Bihar tájegység erdôfoltokkal, szántókkal tarkított mozaikos gyepek és szikes mocsarak 
alkotta élôhely. A kék vércse állományának növelése érdekét nemcsak a mesterséges 
fészkelôládák védik, hanem a gyepterületek megôrzése, a megfelelô legeltetés és kaszálás 
is. A cigányrécét fészkelô és vonulóhelyeinek gondos vízszabályzása és a vízivad-vadászat 

40 eutróf: tápanyagokban túlságosan gazdag

C.
A NAtur A 2000 megismerésé t segítŐ te vékeNységek 
l eg á N y A Ndr á s

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN10002
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN10003
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térbeli és idôbeli korlátozása segíti. A Biharban stabil kerecsensólyom-populáció meg ôr-
zé sét mesterséges fészekalapok és a megfelelô legeltetés szolgálja – az ürgeállomány 
megôrzésén keresztül. A földön fészkelô jelölô fajok fészekaljának védelme érdekében 
szükséges a dolmányos varjú, szarka, vörös róka és borz állományának szabályozása. 
A mesterséges halastavakon fészkelô és átvonuló jelölô fajok állományait a szabályozott 
halastavi gazdálkodás tartja fent.

A Felsô-Tisza hullámtereinek puha- és keményfás ligeterdôi, ártéri kaszáló- és mocsárrét-
jei, holtmedrei, bokorfüzesei, a fasorok és a cserjések mind a hagyományos tájhasználat, 
fôként a legeltetés, kaszálás és halászat-halgazdálkodás eredményeként maradtak fenn. 
A Jászságban a parlagi sas, a fekete gólya és a szalakóta állomány kiemelkedô. A száraz, 
szikesedett gyepterületek legeltetése a kis számú, de rendszeres fészkelô, illetve átvonuló 
ugartyúk, továbbá a parlagipityer-állomány megôrzése céljából szükséges. A Közép-Tisza 
Natura 2000 területen a Jászság fajai mellett a barna kánya és a haris is érdekes. A hul-
lámtéri kaszálórétek és legelôk hosszú távú megôrzése a harisállományt is szolgálja, nem-
csak az állattartókat. A Szatmár-Bereg terület gyertyános-tölgyesei, ártéri és láperdei, az 
üde kaszáló-, mocsár- és láprétek, a vízfolyások, holtmedrek, tôzegmohalápok, bokorfü-
zesek és mocsarak, a hagyományos tájhasználat eredményeként fennmaradt fás legelôk 
különlegesek. A Tiszavasvári szikesek pannon szikes sztyeppjeinek rövidfüvû állapotát 
kíméletes kaszálással kell fenntartani. A szikes mocsarak megmaradása érdekében a le-
csapolást (árkolást) csökkenteni, szabályozni szükséges. A Bátorligeti Nagy-legelô pan-
non homoki gyepje magyar futrinkát, magyar nôszirmot, tátogó kökörcsint és magyar 
kökörcsint tart el. A homoki gyepeket az inváziós növényfajok (akác, selyemkóró, arany-
vesszôk) fenyegetik.

ok tAt óközpoN t ok , bemu tAt óhely ek

HorToBágyi NemzeTi ParK (www.hnp.hu)
„Fecskeház” erdei iskola – 4071 Hortobágy-Máta
hortobágyi Nemzeti Park látogatóközPoNt és kézmûvesudvar – 4071 Hortobágy, 
Petôfi tér 9.
tiszakürti arborétum – 5471 Tiszakürt, Bolza gróf út 5.

CSiPerKe erdei iSKola éS TáBor (http://www.csiperkeerdeiiskola.hu/index.
php/erdei-iskola)

tANösvéN y ek

A http://www.nemzetipark.gov.hu honlapon megtalálható a nemzeti parki igazgatóságok 
által mûködtetett tanösvények listája, elérhetôségükkel együtt. Az alábbiakban a tanös-
vény helyszíne és idôigénye szerepel a zárójelben.)

Hajdú-Bihar megye

Bihari-sík tanösvény – kisebb-nagyobb kaszálók, legelôk mellett erdôfoltok, bokrosok 
váltják egymást. Bepillanthatunk az andaházi élôhely-rekonstrukció révén a vizes 
élôhelyek, tocsogók, mocsarak és csatornák élôvilágába. Az élôhely fenntartásában 
nagy szerepe van az itt legelô bivalygulyának. (Földes, 5,2 óra)

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN10008
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN10005
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN10004
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN10001
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20116
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20036
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-neveles/oldal/a-fecskehazrol
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/hnp-latogatokozpont
http://www.arboreta.hu/
http://www.csiperkeerdeiiskola.hu/index.php/erdei-iskola
http://www.csiperkeerdeiiskola.hu/index.php/erdei-iskola
http://www.nemzetipark.gov.hu/
http://www.foldes.hu/digitalcity/projects/foldes/homepage.jsp?dom=BAAFJXIE&prt=BAAFJVLC&fmn=BAAFJVLH&men=BAAFJVWK&bindex=3
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Kisvátyoni tanösvény – A Kis-Sárrét növény- és állatvilága, az erdôségek, a mocsarak, 
a halastavak, valamint a száraz és nedves gyepterületek. Érdekes a halastavak élete, 
az élôhely-rekonstrukció természetvédelmi szerepe. (Biharugra, 3 óra)

Halastavi tanösvény – Belépôkártya megváltása mellett látogatható önállóan is, vezetô-
füzete letölthetô. (Hortobágy, többféle túra, legfeljebb 6 óra)

Szálkahalmi tanösvény – A Hortobágy szikeseire jellemzô összes növénytársulást, ürgés 
mezôket, vándormadarak ezreit találjuk kis területen. Vezetôfüzete letölthetô. (Horto-
bágy, 1 óra)

Jónásrészi tanösvény – a Nyírség szinte minden jellemzô élôhelyét láthatjuk, az igazi 
száraz homoki erdô kivételével. Májusban, orchideavirágzáskor vezetett túrákat aján-
lunk. (Vámospércs, 3 óra)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cégénydányádi Kastélypark tanösvény – a kastélypark botanikai érdekességei (Cégény-
dányád, 1 óra)

Tarpai Szôlô-hegy tanösvény – a beregi tájat évszázadok óta formáló és megôrzô 
természetközeli gazdálkodást mutatja be: a hagyományokat, azok hatását a táji és 
természeti, valamint a genetikai sokféleségre. (Tarpa, 2 óra)

Jász-Nagykun-Szolnok megye

madárvédelmi mintakert tanösvény – az állatkert arborétumi részén 41 állomáson, 50 
információs táblán több mint 90 állatfaj színes képével, 66 madárvédelmi eszközt, il-
letve módszert mutat be. (Jászberény, 1 óra)

Tisza-parti tanösvény – fûz-nyár ligeterdô, kubikerdô, a Bivaly-tavi tölgyes, az ártéri mo-
csárrétek, és az árvédelmi töltés növénytársulásai, valamint ezek élôhely-rehabilitációs 
munkái. (Rákóczifalva, 1 óra)

sz Ak m Ai szerve ze t ek A régióbAN

e-misszió Természet és Környezetvédelmi egyesület (www.e-misszio.hu)
Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság (www.hnp.hu)
Körös-maros Nemzeti Park igazgatóság (www.kmnp.hu)
magyar madártani és Természetvédelmi egyesület (www.mme.hu)
Nimfea Természetvédelmi egyesület (www.nimfea.hu)
Szövetség az élô Tiszáért (www.elotisza.hu)
Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány (www.tiszataj.extra.hu)
zöld Kör (www.zoldkor.net)

http://www.kmnp.hu/kisvatyoni-tanosveny
http://www.hnp.hu/uploads/files/turizmus/tan%C3%B6sv%C3%A9nyek/Hortob%C3%A1gy-halastavi%20tan%C3%B6sv%C3%A9ny%20e-book.pdf
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/szalkahalmi-tanosveny
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/jonasreszi-tanosveny
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/cegenydanyadi-kastelypark-t
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/tarpai-szolohegy-t
http://www.csaladiudules.hu/hu/szabadidos-programok-szorakozas/tanosvenyek/madarvedelmi-mintakert-tanosveny-jaszbereny
http://www.martfuspa.hu/pdf/rakoczifalva_tanosveny.pdf
http://www.e-misszio.hu/
http://www.hnp.hu/
http://www.kmnp.hu/
http://www.mme.hu/
http://www.nimfea.hu/
http://www.elotisza.hu/
http://www.tiszataj.extra.hu/
http://www.zoldkor.net
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ártéri kaszálórétek

Keményfás ligeterdôk
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Különlegességünk: 
a pannon homoki gyep

morotva, a régi holtág

Kisvasúttal 
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ártéri kaszálórétek
Keményfás ligeterdôk
Terepmunka szikes 
tavon
Különlegességünk: 
a pannon homoki gyep
morotva, a régi holtág
Kisvasúttal 
a Hortobágyon

minden javasolt tevékenységre vonatkozóan a Nat fejlesztési terület: Fenntarthatóság, 
környezettudatosság.
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éle t A szik es tAvAkoN: A gulipáN, A gólyAt öcs, A vörösh Asú uNk A 
és A fehér gólyA

A tevékenység célja  A tanulók két tanóra keretében ismerkedjenek meg a szikes 
tavakkal,41 a magyar alföld egy jellegzetes természeti értékével, különleges élôhelyével, 
amelyek egyúttal Natura 2000 élôhelyek is pannon szikes sztyeppek és mocsarak néven. 
A szikeseken zajló ökológiai, talajtani folyamatok és összefüggések megértése a korosz-
tálynak megfelelôen. A legeltetés,42 illetve elmaradásának hatása.

eg yéb f ejles z tési ter üle tek  Megfigyelés, kreativitás, önálló munka, elôadói kész-
ség fejlesztése, állásfoglalás, kommunikáció, együttmûködés, kézügyesség, koncentráció, 
vizuális dokumentum készítése.

Tavasz és nyár  
(április, május, június)

7–10 évesek

15-20 fô
Elôzetesen elkészített feladatlapok, vetített 
képek és elôadások (PowerPoint-ok vagy Prezik), 
élôlény-kártyák, számítógép, projektor.

Tanterem

2x1 tanóra

előkés zítés  Feladatlap, vetítettképes elôadás és élôlény-kártyák szerkesztése és 
elkészítése a tanár által, valamint a tanulók felkészítése a kiselôadásokra. A tanulók cso-
portokban dolgozva, akár rajzórán, készítsenek rajzokat a fekete-fehér színû gulipánról, 
vagy a fekete-fehér színû és piros csôrû fehér gólyáról. 

A tevékenység leveze tése  
Ráhangolásként irányított beszélgetés keretében a tanár felméri a tanulók tájékozottságát 
a szikes tavak sajátosságairól (keletkezés, kiszáradás, újraéledés, miért nem fogy el a só 
belôlük), és a térségben gazdálkodókról. 

A foglalkozás menete:
Az elsô tanórán tanári tájékoztatás a Natura 2000 hálózatról, a Natura 2000 fajokról, a 
szikes tavak keletkezésérôl. A szikképzôdés feltételeinek bemutatása. Megtörténik a cso-
portalkotás (3-5 fôs csoportok), valamint – ha még nincs az osztálynak gyakorlata benne 
– tájékoztatás és beszélgetés arról, hogyan lehet jó bemutatót elôkészíteni és tartani.

A következô óráig kiscsoportos felkészülés zajlik.
A második tanórán csoportbemutatók az alábbi témákban: a szikes tavak (a környé-

ken, a vizsgált térségben), a gulipán és élôhely-igénye, a gólyatöcs és élôhely-igénye, a 
szikes tavak fogyatkozásának okai, a szikes tavak környékén élô háziállatok jelentôsége, a 
pozitív és a negatív hatású (lecsapolás, felszántás stb.) emberi tevékenységek a szikes ta-
vaknál, a szikes tavak természetvédelmének módja és hatása, a madárvonulás és a szikes 
tavak. Összegzés – pedagógus. Feladatlap megoldása (egyéni munka).

41 A szikes tavak sós vizében számos alacsonyabb rendû állat él, gyakran tömegesen, amelyek a gulipán, gólyatöcs és más 
parti madarak táplálékát képezik: a fészkelô és vonuló madártömegek ezért keresik fel nagy számban ezeket a területeket.
42 A legeltetô állattartás olyan gazdálkodási mód, amely számos természeti érték fennmaradását, közöttük is kiemelten a 
szikes mocsarak, szikes tavak fennmaradását biztosítja.
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A tevékenység közben megismert fogalmak, tartalmak: Natura 2000 jelölô faj, madár-
vonulás, préda, táplálékspecialista, tápláléklánc, táplálékhálózat, revír, klímaváltozás, a 
gulipán és a gólyatöcs fészkelési szokásai, ragadozókkal szembeni védekezési szokásaik; 
vonuló madarak (fehér gólya, füsti fecske, gyurgyalag stb.) és állandó fajok (széncinege, 
kékcinege, házi veréb, balkáni gerle stb.).

Produktum: Kiselôadások: rajzok (élôhelyek és fajok), képanyagok, példák gyûjteménye, 
összeállítás a veszélyeztetô tényezôkrôl és a védelmi intézkedésekrôl, tevékenységekrôl, 
valamint a természetkímélô gazdálkodásról. 

móds zer ek  Elôadás, játék (barkochba)

munkaf orma  Frontális, egyéni, csoportos

öss zegzés, ér tékelés  barkochba játék, feladatlapok vagy rejtvény megoldása 
alapján egyénileg, esetleg csoportonként. Önértékelés, társértékelés.

JAvAsolt kéRdések A felAdAtlAPhoz (jó válasz dôlt betûvel):
hol fészkelnek a szikes tavak jellemzô fészkelô madarai?
a) magas fû között biztonságban; b) nyílt területen, ahol messzirôl észrevehetôk; c) a két-
féle terület határán
Mely állatok legeltethetôk a szikes tavak környezetében?
a) lovak; b) juhok c) bivalyok; d) szarvasmarhák
Miért nem pusztulnak el a téli táplálékszegény idôben azok a madarak, amelyek nem 
vonulnak el?
a) télen is megtalálják legfontosabb táplálékukat b) tollazatuk megvastagodik, ezért nem 
fáznak; c) a téli idôszakban részben táplálékot váltanak.
Írj példákat ragadozó és zsákmánya viszonyáról!  
Írj példát a táplálkozási kapcsolatokra! 
Írj példát a természetvédelem és a hagyományos gazdálkodás valamely összefüg-
gésére!

ár t éri k Asz álóré t ek

A tevékenység célja  A tanulók két tanóra keretében ismerkedjenek meg az ártéri 
kaszálóréttel mint élôhellyel, és fajaival, egy terepi foglalkozást megelôzôen. Az ártéri 
kaszálóréten zajló ökológiai, talajtani folyamatok és összefüggések megértése.

eg yéb f ejles z tési ter üle tek  Kapcsolatteremtés, megfigyelés, kommunikáció, ön-
álló ismeretszerzés, együttmûködés, az anyanyelv használata, véleményalkotás, kéz-
ügyesség, kreativitás, segítôkészség, alkalmazkodás, koncentráció, vizuális dokumentum 
készítése.
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Tavasz vége – nyár 
eleje (május–június)

10–14 évesek

20–25 fô Képek a fajokról, totó, térkép a településrôl és 
környékérôl, elôzetesen elkészített feladatlapok, 
vetítetett képek, diavetítéses elôadások, haris 
hangfelvétel, élôlény-kártyák, számítógép, 
projektor.

Tanterem

2x1 tanóra

előkés zítés  Áprilisban tudjuk meg, van-e a diákcsoportban, aki kaszált már, vagy 
részt vett kaszáláson. Tudását, tapasztalatait építsük be a további feladatokba. Adjunk 
tanári tájékoztatást a Natura 2000 hálózatról, illetve a Natura 2000 fajokról. Két héttel a 
foglalkozás elôtt alakítsunk 3-5 fôs csoportokat vegyes képességû tanulókból. A csopor-
tok kapják meg elôzetes feladataikat, hogy a lakóhelyükön adatgyûjtéssel készülhesse-
nek. A csoportok tájékozódjanak az alábbi témakörök egyikében (a teljes diákcsoport 
lehetôleg fedje le az összes javasolt témát), és készüljenek fel annak rövid bemutatására:
•	 A térségi kaszálórétek az emlékek szerint: a nagyszülôk, gazdálkodók, vadôrök, mezô-
ôrök ismeretei alapján. (Milyen állatokat legeltettek a területen, illetve mely állatokkal 
etették meg a levágott szénát? Mit csináltak akkor, ha az árhullám elöntötte a területet? 
Találtak-e a múltban kézi kaszával dolgozók madárfészkeket a fûben, és mit csináltak 
ilyen esetben?)
•	 A hullámterek kialakulásának bemutatása, az ártér és a hullámtér közötti különbség.
•	 A kaszáláson túl még hogyan hasznosították nagyszüleink az ártéri/hullámtéri réteket? 
•	 A leggyakrabban tartott legelô háziállatok bemutatása.
•	 Az emberi tevékenység és annak elmaradása hogyan alakította a múltban és alakítja a 
jelenben a rétek állapotát? 
•	 Hol él a haris? Miért nem lehet soha látni? Honnan lehet mégis tudni, hogy a réten 
fészkel? 
•	 Milyen idegen (tájidegen) növények jelentek meg az elhagyott legelôkön? Milyen ve-
szélyt rejt a felbukkanásuk? 

A tevékenység leveze tése    
elôzetes feladat: Néhány nappal a foglalkozás elôtt készítsük elô a feladatlapokat, a dia-
képes elôadásokat, valamint az élôlény-kártyákat (a tanulók közremûködésével vagy 
anélkül).

diák bemutatók: Egy bemutató legfeljebb 5 perces legyen. Megfigyelési szempontok: a 
csoport minden tagja hozzájárul a bemutató sikeréhez? Milyen új fogalmak, illetve a töb-
bi csoportban szereplô különleges fogalom jelenik meg? Csak a pedagógus részére: az 
alább felsorolt fogalmak közül melyik nem jelenik meg egyetlen bemutatóban sem?

Összegzés – a pedagógus összefoglalja az ártéri ökológiai és talajtani folyamatokat, majd 
totó kitöltése. Lezárás: haris képének kirakása a madár (vagy az ártéri kaszáló) hangfelvé-
telének lejátszása közben.

Produktum: A bemutatók anyaga: összeállítás a tájról, a folyamatokról, a veszélyeztetô 
tényezôkrôl és a védelmi intézkedésekrôl, valamint a természetkímélô gazdálkodásról. 
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A tevékenység közben megismert fogalmak: Natura 2000 faj, táplálék-hálózat, ártéri 
gyepek, kaszáló- és legelôrétek, Natura 2000 élôhely: sík és dombvidéki kaszálórétek, 
jelölô faj: haris, kérôdzô állat, árhullám, tájidegen faj.

móds zer ek  Tanári magyarázat, feladatlap kitöltése (írás helyett képragasztással), 
játékos gyakorlat: „Hallgasd a hangot, rakd ki a képét”, vetítés: hanggal kombinált Power-
Point vagy Prezi

munkaf orma  Frontális, csoportos, egyéni

ér tékelés  Feladatlapok vagy totó (rejtvény) megoldása egyénileg, és értékelése. Kör-
kérdések: Hogy éreztem magam? Mit tanultam meg a kaszálórétekrôl? Mit tanultam meg 
magamról? 

totó-JAvAslAt
hol él a haris?
a) magas fû között; b) nyílt területen, ahol messzirôl észrevehetô; c) a kétféle terület határán?
Milyen tényezôk veszélyeztetik a haris sikeres költését?
a) ragadozó madarak; b) árhullám elöntése; c) fészkének kikaszálása; d) terület kiszáradá-
sa. (több helyes válasz is lehetséges)
hogyan segíti a rendszeres legeltetés vagy kaszálás a rétek fennmaradását?
a) a kaszálás a mélyebb vizes területeket elkerüli és onnan a lekaszált területek újranépe-
sednek; b) az árhullámmal sok mag és más szaporítóanyag is érkezik és ezek fenntartják a 
réteket; c) a kaszálás, legeltetés megakadályozza, hogy a területen bokrok, fák nôjenek fel.

k eméN y fás lige t erdŐk

A tevékenység célja  Két tanórányi idôben a tanulók megismerik a ma már ritkán 
fellelhetô élôhelyet és annak élôvilágát. A keményfás ligeterdôket veszélyeztetô tényezôk 
megértése (özönnövények, illegális favágás stb.). Ismeretek arról, hogy a víz jelenléte ho-
gyan befolyásolja az erdôk kialakulását, fennmaradását.

eg yéb f ejles z tési ter üle tek  Kreativitás, önálló munka, elôadói készség fejleszté-
se, állásfoglalás, kommunikáció, kapcsolatteremtés, megfigyelés, kommunikáció, önálló 
ismeretszerzés, együttmûködés, az anyanyelv használata.

Tavasz és nyárelô 
(április–május–június)

10–16 évesek

20–25 fô

Képek a fajokról, feladatlap, totó, rejtvény, térkép 
a településrôl és környékérôl. 

Tanterem2x1 tanóra
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előkés zítés  Feladatlap, PowerPoint/Prezi és élôlény-kártyák szerkesztése és elké-
szítése a tanár által, valamint felkészítés a csoportok kiselôadásaira.

A tevékenység leveze tése  
Az elsô órában az ártéri ligeterdôk 
keletkezését és fennmaradását 
meghatározó feltételeket a tanár 
bemutatja (talaj, talajvíz, elöntések 
száma, idôtartama, csapadék, fa-
gyos napok száma, hômérséklet, 
szél). A folyókat kísérô erdôk jel-
legzetességeinek bemutatása, a ke-
ményfás ligeterdôk kialakulásának 
és fennmaradásának feltételei. 
 Tanári tájékoztatás a Natura 2000 
hálózatról, illetve a Natura 2000 
fajokról. Megtörténik a csoportala-
kítás (3-5 fôs kiscsoportok).

A második tanóráig a tanulók csoportmunkában felkészülnek az elôadásokra. Érdemes 
csak néhány napot hagyni az elôadás összeállítására, és további 3 napot az elôadás meg-
tartásának gyakorlására.

diák-bemutatók a következô témákban: A keményfás ligeterdôk jellemzô állat- és nö-
vényfajai (védett, hasznosított és invazív fajok is, csoportonként válasszanak elôre 
különbözô élôlényeket, képeket is gyûjtsenek róluk, és jellemezzék azokat). A keményfás 
ligeterdôk a környéken. A keményfás ligeterdôk haszna a múltban (haszonvételek típusai, 
eszközei, szavai). Mi okozza a keményfás ligeterdôk megfogyatkozását?

Megfigyelési szempontok: a csoport minden tagja hozzájárul a bemutató sikeréhez? 
 Milyen új fogalmak, illetve a többi csoportban szereplô különleges fogalom jelenik meg? 
Mi a legfôbb különbség a kemény- és a puhafás ligeterdôk között? 

Összegzés – a pedagógus összefoglalja a ligeterdôk és a vízjárás folyamatait, majd fel-
adatlap kitöltése. Lezárás: a térképre a környékbeli ligeterdôk berajzolása, öröm-bánat 
térkép módszerével az értékek és a veszélyeztetô tényezôk jelzése közösen. 

Produktum: A bemutatók anyaga: összeállítás a tájról, a folyamatokról, a veszélyeztetô 
tényezôkrôl és a védelmi intézkedésekrôl, valamint a természetkímélô gazdálkodásról. 
Öröm-bánat térkép43 a ligeterdôkrôl (egy, az osztály által ismert területrôl).

A tevékenység közben megismert fogalmak, tartalmak: Natura 2000 jelölô faj: fekete 
gólya, darázsölyv, barna kánya, Natura 2000 terület, ligeterdô, keményfa, puhafa, ve szé-
lyez tetô tényezô.

43  ld. az A. fejezetben

Tiszadobi tölgyerdô © Legány András
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móds zer ek  Tanári magyarázat, tanulói kiselôadás, feladatlap, játékos gyakorlások, 
madárhang-ismeret: „Hallgasd és írd fel a nevét”, vetítés: hanggal kombinált diaképes 
elôadás, ismétlô játék élôlény-kártyákkal.

munkaf orma  Frontális, egyéni, csoportos

ér tékelés  (Csoportban vagy egyénileg) megoldott feladatlapok. Körkérdések: 
Hogy éreztem magam a feladatvégzés alatt? Mit tanultam meg a ligeterdôkrôl? Mit tanul-
tam meg magamról? 

JAvAsolt kéRdések A felAdAtlAPhoz:
hol találhatók a keményfás ligeterdôk?
a) magas részeken, amelyeket csak ritkán önt el a víz; b) a mély területen, ahol gyakran 
hónapokig áll a víz; c) a kubikgödrök és gátak mentén? 
Mik a keményfás ligeterdôk jellegzetességei?
a) tavasszal virágtenger borítja talajukat – hóvirág, csillagvirág, keltike; b) a fák alatt sûrû 
bokrok nônek; c) a tölgyfák mellett sok nyár- és fûzfa is található az erdôkben; d) gátak és 
kubikgödrök mentén találhatók, és lombkoronájukkal védik azokat a hullámveréstôl.
Írd le, milyen fafajok jellemzik a keményfás és milyen a puhafás ligeterdôket! 
Írd le, mire használható a keményfa, és mire a puhafa!

t erepmuNk A szik es tAvoN

A tevékenység célja  A magyarországi szikesek speciális, különleges élôvilágának 
megismerése közvetlen élményszerzéssel, terepen. A terepi madarászás alapvetô kelléke-
inek, fogalmainak megismerése, használata (távcsô, teleszkóp, határozók, fókusztávolság, 
megkülönböztetô bélyeg). A megfigyelôhelyek kiválasztása. A terepen való etikus visel-
kedés és megfelelô öltözködés. A meglévô fajismeret megerôsítése, szükség esetén 
bôvítése (cél legalább tíz madárfaj felismerése), faunisztikai napló készítése. Jelölô faj: 
vöröshasú unka. A modul tehetséggondozó csoportok számára is jól alkalmazható.

Fehér-szik © Legány András
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eg yéb f ejles z tési ter üle tek  Megfigyelôképesség, kreativitás, önálló ismeretszer-
zés, szerzett ismeretek értékelése és összegzése, állásfoglalás, vitakészség, kommuniká-
ció, az anyanyelv használata, alkalmazkodás, koncentráció.

Tavasz  
(május-június)

10–16 évesek

15-20 fô

Nyíregyházi Nagyvadas-tó, tiszavasvári 
Fehér-szik, Konyár melletti Sándorosi 
tavak, derecskei Bocskoros, 
hajdúböszörményi Nagy-szik.

2 óra helyszíni 
tartózkodás, 
és az utazás 
idôtartama.

Fényképezôgép, távcsô, növény- és 
állathatározó, indikátor papír, planktonháló, 
Petri-csésze, kézi nagyító, csipesz, 
erre az alkalomra kidolgozott  
feladatlap minden  
diáknak. 

előkés zítés  A terepi program szokásos elôkészítése. A területre belépési engedély 
megkérése – amennyiben ez szükséges – vízügyi igazgatóságtól, környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi felügyelôségtôl. Elôzetes területbejárás a területen töltött idô és látnivalók 
megtervezése érdekében. Feladatlap szerkesztése és elkészítése a tanár által. 

A tevékenység leveze tése  
elôzetes feladat: A tanulók önálló felkészülése (a világhálón tanulmányozzák a célterüle-
tet, és az ott elôforduló Natura 2000 fajokat). 

terepmunka két órában: 
A védett területen a vezetô elmondja (vagy átismétli) a legfontosabb tudnivalókat a tere-
pi öltözködésrôl, a terepen való mozgásról és az egymás közötti kommunikációról, hogy 
a megfigyelés eredményes legyen. A terepmunka elôtt rövid bemutató: a távcsô és a te-
leszkóp részei, illetve használatuk. Minden tanuló távcsövet kap. A távcsôhasználat 
alapvetô tudnivalói, közös gyakorlás. A terepi jegyzetelés (dokumentálás, adatfelvétel) 
alapvetô tudnivalói. Mit érdemes és kell feljegyezni, ha terepen vagyunk? Hogyan? 
Terepi megfigyelés a szikes tó körül egyénileg, esetleg párban: a) A vakszik élôlényeinek 
megfigyelése. b) A szikes vízben található alacsonyabb rendû állatok (egyben táplálékál-
latok) megismerése. A megfigyelt fokozottan védett fajok mindenképpen kerüljenek a 
fajlistába. Fajonként a látott egyedszámokat rögzíteni kell.
Faunisztikai jelentés elkészítése (egyéni feladat a jegyzetfüzet alapján).
A program rövid értékelése (a tanulók viselkedése, eszközhasználata, a tanulók leadott 
munkája).

A tevékenység közben megismert fogalmak, tartalmak: Natura jelölô 2000 fajok 
(vöröshasú unka, gulipán, gólyatöcs), Natura 2000 területek, szikes gyep és mocsár, szik-
só, faunisztikai napló. A békák bôrmirigyeinek mérgezô váladéka.

Produktum: Terepi adatsor. 
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móds zer ek  Megfigyelés, önálló felkészülés, adatgyûjtés, adatrögzítés.

munkaf orma  Frontális, egyéni (esetleg páros)

ér tékelés  Körkérdések: Hogy éreztem magam a terepen? Mit tanultam meg a 
távcsô használatáról? Mit tanultam meg magamról? A pedagógus az értékelésében térjen 
ki a terepi viselkedésre, a terepi vezetô az értékelésében térjen ki a terepi adatsorok hasz-
nosíthatóságára, eredményeire.

Javaslat a pedagógusnak  A konstruktív tanulás alapján, a meglévô kompetenciák 
folyamatos ismeretében ennél sokkal több új tudást, és más képességek megerôsítését is 
elvárhatjuk. A legfontosabb azonban a kísérô felnôttek, de a mintaadó diákok viselkedése 
alapján is, a megfelelô attitûd közvetítése.

külöNlegességüNk : A pANNoN homok i gy ep

A tevékenység célja  A tanulók két tanóra keretében ismerkedjenek meg a régióra 
jellemzô nyílt és zárt homoki gyepek élôvilágával, az azokat veszélyeztetô tényezôkkel, a 
fenntarthatóság lehetôségeivel és problémáival. Tanári/szakvezetôi segédlettel ismerked-
jenek meg az ehhez az élôhelyhez kötôdô különösen ritka és védendô növényekkel, mint 
például a homoki nôszirom, illetve a különbözô kökörcsinfajok. Tanári/szakvezetôi se-
gédlettel ismerjék meg az élôhely múltbeli hasznosítását, az azon folytatott kíméletes 
legeltetést. Ismerkedjenek meg a területet legnagyobb mértékben veszélyeztetô özönnö-
vényekkel. A modul tehetséggondozó csoportok számára is jól alkalmazható, kiemelt 
figyel met fordítva a hungarikum és unikális élôhelyre, és az ezzel kapcsolatos fele lôs-
ségünkre.

eg yéb f ejles z tési ter üle tek  Megfigyelôképesség, önálló ismeretszerzés, lényeg-
látás, állásfoglalás, kommunikáció, kapcsolatteremtés, együttmûködés, az anyanyelv 
használata, véleményalkotás, koncentráció, vizuális dokumentum készítése.

Tavasz (április–
május hónapok)

10–18 évesek
20–25 fô

Távcsô, fényképezôgép, határozókönyvek, 
kézi nagyító, az adott területre elkészített 
feladatlap minden diáknak.

A hajdúbagosi legelô, 
vagy bármely pannon 
homoki gyep.

2 óra

előkés zítés  Megfigyelôlap megszerkesztése (megfigyelési szempontok listája). 
A  tanulók egyénileg (például interneten, mentortanárhoz csatlakozva) tanulmányozzák a 
választott célterületet és annak élôvilágát, kiemelten a Natura 2000 jelölô fajokat.
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A tevékenység leveze tése  
elôzetes feladat: Önálló felké-
szüléssel, legfeljebb 3 napon be-
lül tájékozódjanak a tanulók a 
magyar Alföld sajátos élet-
közösségérôl, a homoki gye pek-
rôl, amely egyúttal a Pannon 
Biogeográfiai Régió egyik egye-
dülálló természeti kincse és a 
Natura 2000 élôhelyek közé is 
tartozik (a 6260 kódú pannon 
homoki gyepek44 néven). 

ráhangolódás – A célterületre 
utazás közben a pedagógus el-
lenôrzi a meglévô fajismeretet (kiindulásként legalább 10-10, a célterületen várható állat- 
és növényfaj megnevezése, felismerése elvárható). 

A védett területre érve a szakember tájékoztat a szakmai túra tartalmáról. Tanári tájé-
koztatás az elvárásokról, és annak ellenôrzése, hogy a tanulók rendelkeznek-e a jegyze-
teléshez szükséges felszereléssel. A megfigyelési szempontokat tartalmazó lapokat ki kell 
osztani. 

Terepi megfigyelés – A túra során minden tanuló egyénileg jegyzetel, a pedagógus által 
készített szempontok segítségével. Példa szempontok: Gazdálkodás jelei, nyomai. Termé-
szetvédelmi tevékenység nyomai. Hallott madárhangok. Látott védett növények. Látott 
Natura 2000 jelölô fajok. Özönnövények és idegenhonos fajok. 

Javasolható, hogy a diákok a megfigyelôlapon már a túra közben húzzák alá azokat a 
megfigyeléseket, amelyekkel elôször találkoztak életükben. 

Összegzés – a megfigyelési lap ellenôrzése (megerôsítés, a nagy hibák korrekciója). Az 
ügyes munkák kiemelése, dicséret. Amennyiben készül: a közös produktum létrehozása 
(elektronikus vagy papíralapú poszter vagy cikk). 

A tevékenység közben megismert fogalmak, tartalmak: Natura 2000 jelölô faj (magyar 
nôszirom, magyar kökörcsin, leánykökörcsin, tátogó kökörcsin), Natura 2000 terület, ho-
moki gyep, fenntarthatóság, kíméletes legeltetés, özönnövény.

Produktum: A tanulók jegyzetei (megfigyelôlapok) a területen folyó tevékenységekrôl, 
gazdálkodásról. Program egészérôl fotók és esetleg cikk az iskolai újság, honlap, esetleg 
települési média számára. 

móds zer ek  Tanári magyarázat, csoportmunka és egyéni megfigyelés, jegyzet és 
fényképek készítése, adatok gyûjtése, összegzése, önálló felkészülés, adatgyûjtés, önálló 
munkaanyaggyûjtés.

munkaf orma  Frontális, egyéni, csoportos

44 ld. http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/n2k_jelentes/PDF_adatlap_terkep_elohelyenkent/6260.pdf és 
http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu/h5b.html (utolsó letöltés a C. fejezet összes internetes hivatkozása vonatkozásában: 
2016.06.06.)

Pannon homoki gyepek elterjedése © www.termeszetvedelem.hu

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/n2k_jelentes/PDF_adatlap_terkep_elohelyenkent/6260.pdf
http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu/h5b.html
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Ér tékelés  Körkérdésekkel a helyszínen, vagy hazafelé: Elôször láttam… A legjob-
ban tetszett… Hogy éreztem magam a túrán? A többiek fényképei közül a legszebb sze-
rintem… Amennyiben az iskolai vagy a közösségi nyilvánosság számára a túra eredmé-
nye elérhetô, akkor a közönség visszajelzése kiemelkedôen értékes a diákok számára.

Moro t va , a rÉgi holtág

a tevékenység célja  A Tisza és mellékfolyói mentén a 19. században elvégzett 
folyószabályozások és ármentesítési munkálatok során keletkezett morotvák (holtágak) és 
környékük élôhelyeinek tanulmányozása, az itt élô állat- és növényfajok megismerése, a 
veszélyeztetô tényezôk felfedése, a fenntarthatóság problémáinak és megoldási lehetô-
ségeinek megfogalmazása. Az esetleges vízszennyezés és az abból eredô problémák tu-
datosítása.

Eg yéb f ejles z tési ter üle tek  Megfigyelôképesség, közös munka, egyéni jegyzete-
lés, kommunikáció, adatok értékelésének képessége, mérési módszerek megismerése, 
együttmûködés, az anyanyelv használata, véleményalkotás, állóképesség

Tavasztól nyár végéig 
(április–szeptember).

7–18 évesek
10–15 fô

Távcsövek, határozókönyvek, indikátorpapírok, 
hômérôk; diákonként: faunisztikai adatlapok, 
természetesség-mérô, jegyzetfüzet, íróeszköz, 
fényképezôgép, kézi nagyító, planktonháló, 
a területre kidolgozott  
feladatlap.

A Tisza 
és a Szamos 
morotvái.

3-4 óra helyszíni 
tartózkodás és 
az utazás 
idôtartama.

Előkés zítés  Területbejárás szükséges a látnivalók és a megismerni tervezett objek-
tumok helyének feltérképezéséhez. Az adott területre feladatlap elkészítése (a ter mé sze-
tes ség-mérô eszközrendszerét is felhasználva, amennyiben természetesség-mérô nem áll 
rendelkezésre), és a diákok létszámának megfelelô sokszorosítása. 

a tevékenység leveze tése  
Elôzetes feladat: A tanulók a felkészülési idôszakban a világhálón tanulmányozzák a 
morotvákat, a keményfa ligeterdôket és az élôvilágukat45 (vagy elôzze meg a tevékenysé-
get a Keményfás ligeterdôk modul, ld. fent). 

Ráhangolódás – A helyszínre érkezésig útközben, és a helyszínre érkezéskor a meglévô 
ismeretek azonosítása, ismétlésként is: a terepi madarászás alapvetô kellékei (távcsô, te-
leszkóp, határozók) és használatuk, a terepen való viselkedés, a jó megfigyelôhely, a faj-
ismeret (életkortól függôen, például 20 madárfaj, 5 ízeltlábú, 5 egyéb állatfaj, 10 tár su lás-
alkotó növényfaj, 5 jelölô növényfaj, valamint a jó állapotú keményfa ligeterdô 

45 Javasolt források: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/Magyarorszag_holtagai/
pages/012_felso_tisza.htm, http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu/j6.html

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/Magyarorszag_holtagai/pages/012_felso_tisza.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/Magyarorszag_holtagai/pages/012_felso_tisza.htm
http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu/j6.html
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felismerése), fau nisz ti kai napló, termé-
szetesség-mérés.46 Az er dôk kezelése. 
Az özönfajok és a terjedésüket segítô 
tevékenységek.

A foglalkozás menete:
A program a Tisza vagy a Szamos fo-
lyó töltésén kezdôdik. A vezetô el-
mondja a legfontosabb tudnivalókat 
a terepi öltözködésrôl, a terepen való 
mozgásról és az egymás közötti kom-
munikációról, hogy a megfigyelés 
eredményes legyen. 

A védett terület élôhelyeinek elôzetes bemutatása, melynek során a gyerekek megis-
merkednek az özönnövény fogalmával. 

Túra és terepi megfigyelés. A túra során a vezetô a térségben legnagyobb problémát 
okozó özönnövény fajok (gyalogakác, zöld juhar stb.) egyedeire folyamatosan felhívja a 
figyelmet. Kiemeli ezek ökológiai és gazdasági kockázatát. Hangsúlyozza a természetbe 
történô beavatkozás veszélyeit, az özönnövények elleni védekezés kockázatait, költsége-
it és rendkívüli nehézségeit is.

A tanulók megismerkednek a kisebb-nagyobb vízfoltokban élô vöröshasú unkával, és 
amennyiben lehetséges, lábnyomai alapján a vidrával. 

Terepi megfigyelés a hullámtéri erdôkben, az azok között húzódó holtágakon és a ré-
teken: a) nedves rétek élôvilága; b) vizek és vízpartok madarai, gerinces és gerinctelen 
állatai; c) a kemény- és a puhafás ligeterdôk, valamint a faültetvények élôvilága. 

megfigyelési szempontok: Mit érdemes és kell feljegyezni, ha terepen vagyunk? Mi-
lyen a jó adatfelvétel? A megfigyelt fokozottan védett fajok. Fajlista vezetése (közönséges 
fajokról is).

A biotikai jegyzék elkészítése (egyéni feladat a jegyzetfüzet alapján). Közös diabemu-
tató készítése (az egyénileg készített képek alapján), melyet késôbb a csoport – döntése 
szerint – nyilvánossá tehet az iskola vagy a diákcsoport digitális tárhelyein.

A tevékenység közben megismert fogalmak, tartalmak: Faunisztikai napló, Natura 2000 
jelölô faj (vöröshasú unka, barna kánya, kis kócsag, vidra, keményfás ligeterdô), védett 
fajok, holtág, ártéri erô, keményfa, puhafa, parti föveny, klón, faültetvény, özönnövény, 
lebegô és rögzült hínár, eutróf víz, vízszennyezés, folyószabályozás, természetesség.

Produktum: Biotikai naplók, fényképek, közös diasorozat.

móds zer ek  Tanári magyarázat, egyéni megfigyelés, kiscsoportos munka, feladat-
lap-kitöltés, fényképek készítése, vízvizsgálatok végzése, a kapott eredmények összegzé-
se és értékelése.

munkaf orma  Frontális, egyéni

ér tékelés  A pedagógus az értékelésében térjen ki a terepi viselkedésre, a terepi 
vezetô az értékelésében térjen ki a terepi adatsorok hasznosíthatóságára, eredményeire. 
Amennyiben közös produktum készül, az arra kapott visszajelzések a legfontosabbak.

46 A természetesség-mérés ld. itt: http://www.novenyzetiterkep.hu/termeszetessegmero

Tímári morotva © Legány András



74

N
at

ú
rá

zz
u

n
k!

 –
 É

sz
ak

-A
lf

ö
ld

 r
ég

ió

k isvAsú t tAl A hor t obágyoN

A tevékenység célja  A Hortobágy-halastavi kisvasutas területbejárás (mely erdei 
iskolai modulként is alkalmazható) lehetôséget ad a Natura 2000 területek kezelésének 
tanulmányozására, a bemutatóközponti látogatás a régi magyar háziállatfajták megisme-
résére. A kezelt és a kezeléstôl mentes területek élôvilágának összehasonlítása. Az ember 
tájátalakító tevékenysége egyaránt gyakorol pozitív és negatív hatást is az élôvilágra: en-
nek a folyamatnak a megismerése és értékelése. Egy halastó mûködésének, illetve 
élôvilágának megismerése. A hortobágyi füves puszták kezelésének megismerése. Az 
egyes háziállatok (szarvasmarha, ló, juh, liba) legelési szokásainak megismerése.

eg yéb f ejles z tési ter üle tek  Önálló ismeretszerzés, megfigyelés, lényegkiemelés, 
kommunikáció, együttmûködés, az anyanyelv használata, kreativitás, koncentráció, vizu-
ális dokumentum készítése, kézügyesség. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, 
fenntarthatóság, környezettudatosság.

tavasz (április–
május–június); tél 
(január–február) 8–14 évesek

20–25 fô

Távcsô, jegyzetfüzet, íróeszköz, 
fényképezôgép(ek), feladatlap, 
rajzlap.

Hortobágyi halastó 
és pusztai állatpark

2x3 óra

előkés zítés  Elôzetes bejárás szükséges: a pedagógus ismerje a célterületen folyó 
tevékenységet. Idôpont-egyeztetés a nemzeti park igazgatósággal. 20-20 kérdéses felké-
szülési lap a régi magyar állatfajtákról. (Milyen régi magyar állatfajtákat ismersz? Melyik-
nek mi a sajátossága? Miért szorultak ki ezek az állatok a tenyésztésbôl? Vajon miért 
kezdték el újra, egyre többen hasznosítani ezeket az állatokat stb.) Megerôsítô és részletes 
idôpont- és tartalmi egyeztetés a nemzeti park igazgatóság szakemberével.

A tevékenység leveze tése  
A Hortobágy településen lévô látogatóközpont megtekintése, látogatás a település hatá-
rában lévô Pusztai Állatparkban. Az itt, vagy a környezô területeken tartott régi magyar 
állatfajták megismerése, történelmi idôkben betöltött szerepük feltárása. A Natura 2000 
gyepterületek fenntartásában játszott szerepük megismerése, a megtermett szerves anyag: 
fû – legelô állat – trágya – fû körforgásának megismerése, és ennek hatása a terület állat-
világára, növényzetére. 

A kisvasút segítségével látogatás a hortobágyi halastavakon. A végállomáson másfél 
órás séta a halastavak gátján a legközelebbi megfigyelôtoronyig. A gyerekek a kísérô 
szakmai vezetô segítségével megismerkednek a következô Natura 2000 madárfajokkal: 
nagy kócsag, kis kócsag, bakcsó, vörösgém, kanalasgém, barna rétihéja, fattyúszerkô.

Az egész programról képi anyag készül (két tanuló csak ezért a felelôs), mely közössé-
gi programként is felhasználható, de felkerülhet az iskola honlapjára is.
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A tevékenység közben megismert fogalmak, tartalmak: Régi magyar állatfajták: magyar 
szürke marha, racka juh, mangalica sertés; természetvédelmi kezelés, özönnövény, 
fészkelôsziget, Natura 2000 jelölô faj, kotlási idô, gyülekezôhelyek.

Produktum: Képanyag a program egészérôl.

munkaf orma  Frontális, egyéni, csoportos

ér tékelés  Körkérdések: Hogy éreztem magam a Hortobágyon? Mit tanultam meg 
a halastavakról? Mit tanultam meg magamról? Fotóvetítés, és közben beszélgetés.

változat  A 10–14 évesek elôzetesen önálló felkészüléssel is tájékozódhatnak a ha-
lastavakon folyó tevékenységrôl és annak az élôvilágra gyakorolt hatásáról.
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