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Kivonat 

Tanösvényekkel az ország, sőt a világ számos helyén találkozhat az erdőt járó, az épített emberi 

környezet iránt érdeklődő személy. Ez nem meglepő, hiszen napjainkra az ismeretátadás kedvelt 

eszközeivé váltak a különböző témákat bemutató tanösvények, élményösvények. 

A munka során a tanösvénytervezés általános szabályait bemutatva, törekedtünk rávilágítani a 

tanösvénytervezés összetettségére, multidiszciplináris jellegére. Az általános alapelveket alkalmazva, 

az Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdészetének működési területére készítettünk tematikus tanösvény-

tervezetet, amely az erdőgazdálkodást, az erdészek munkáját igyekszik bemutatni. Az erdészek által 

végzett tevékenység megosztó a közvélemény számára. A témaválasztást, a felnövekvő generáció 

pozitív irányba történő szemléletformálásának célja vezérelte. 

Kulcsszavak: tanösvénytervezés, erdőgazdálkodás, interaktív játék 

 
Abstract 

Numerous study trails can be found all over the country and in the whole world, when someone is 

looking for these examples of designed natural areas. This is not surprising, since study trails and 

experience trails have become popular educational tools. 

The aim of this study is to highlight the complexity and multidisciplinary nature of designing 

study trails, while also presenting the general guidelines of doing so. Utilizing the basic principles, a 

themed study trail design has been created. This study trail is meant to present forest management 

activities and the foresters’ work. Forestry is a controversial activity in the eyes of the general public. 

The choice of the topic was guided by the goal of shaping the attitude of the younger generation in a 

positive direction. 

Keywords: study trail, forest management, interactive play 
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1. Bevezetés  
 

A tanösvénytervezéssel napjainkban szinte bárki foglalkozhat és foglalkozik is. Nincs 

Magyarországnak olyan területe, ahol ne lenne lehetőség valamilyen tanösvény útvonalának 

végigjárására. A sokasodó útvonalak között számos említésre érdemes, jól átgondolt 

tanösvényt találhatunk, de szép számmal akadnak olyanok is, amelyek tervezésénél nem 

jártak el kellő körültekintéssel. Részben ezért szükséges a témával alaposabban foglalkozni.  

A problémafelvetés aktualitását bizonyítja továbbá, hogy a napjainkban felnövekvő 

ifjúság szemléletformálása komoly kihívásokat támaszt a szakemberek számára. A digitális 

bennszülött megnevezéssel emlegetett Z- és Alfa-generáció megszólítása, a tanösvény-

tervezők eszköztárának bővítésével sikerülhet maradéktalanul. Arról ugyan viták folynak, 

hogy a „kütyük” használata mennyire elfogadható kinn a természetben, de az vitathatatlan, 

hogy a bemutató jellegű ösvényekkel nem lehet megfelelő hatást elérni. 

A tanulmányban, a tanösvények általános áttekintése mellett, ismertetésre kerülnek azok 

az alapelvek, amelyek kiindulást jelentenek a tervezés megkezdéséhez. Ez a szakirodalmi 

áttekintés biztosított kellő alapot ahhoz, hogy az Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdészetének 

működési területére átfogó tanösvénytervezet készülhessen, amely az erdészek munkája 

körüli mítoszok és tévhitek lerombolására törekszik. 

 

 

2. A tanösvények általános jellemzése  
 

Általánosságban egy tervező munka megkezdéséhez elengedhetetlen a rendelkezésre álló 

szakirodalom áttekintése, alapadatok és információk gyűjtése, ha lehetséges személyes 

tapasztalatok megszerzése az adott témával kapcsolatban. A tanulmány megírásához 

nélkülözhetetlen volt egyes fogalmak definiálása, a tanösvények alapvető tulajdonságainak 

rendszerbe foglalása, hiszen az így szerzett ismeretek sorvezetőként szolgáltak a tervezés 

folyamatában. 

 

2.1. A tanösvény fogalmi meghatározása 

A tanösvény szó meghatározását számos könyvben (Kiss Gábor és Kárász Imre publikációi), 

kiadványban vagy internetes felületen (pl.: Wikipédia) megtalálhatjuk. A különböző 

magyarázatok más-más megközelítésből járják körbe a fogalmat. Ezt támasztja alá Fodor Éva 

(2018) munkájában, amelyben leírja, hogy a nemzetközi szakirodalomban nincs teljes 

egyetértés a szó meghatározására vonatkozóan. 

Általánosságban elmondható, hogy a fogalmak között megfigyelhető az átfedés. Bár az 

egyes szerzők másképp határozzák meg a tanösvény definícióját, elmondható, hogy a tartalmi 

mondanivaló nem tér el lényegesen egymástól. Kiss (1999) és Kárász (2006) 

megfogalmazását felhasználva, a következőképp definiálható a tanösvény fogalma: a 

tanösvény általában a természetben kijelölt és épített elemeket magába foglaló, tematikus 

útvonal, amely közérthető természeti vagy kultúrtörténeti információkat közöl, a látogató 

aktív részvételére építve formálja annak látásmódját és gondolkodását. 

 

2.2. A tanösvények szerepe a környezeti nevelésben, funkciói és csoportosítása 

Általánosságban véve a tanösvények igen változatos feladatot töltenek be a környezeti nevelés 

terén. Sokrétű használhatóságuk révén alkalmasak arra, hogy mind az intézményes, mind az 

intézményen kívüli környezeti neveléshez megfelelőek legyenek. Egy tanösvény végigjárható 

iskolai tanóra, foglalkozás keretében, de tanórán kívüli szabadidős tevékenységek során is. 

A hazai tanösvények jelentős része ingyenesen látogatható, állandó bemutatásra alkalmas 
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útvonalak. A tanösvények nagy előnyének számít, hogy a laikus érdeklődőnek szól. Általában 

egy tanösvény végigjárásához nincs szükség előzetes felkészülésre és speciális felszerelésre. 

A látogatás időpontja, időtartama és módja, a bejárásban résztvevők száma szabadon 

meghatározható. (Fodor 2018, Schróth et al. 2015) 

A tanösvények funkcionális meghatározása és csoportosítása is sokféle szempont szerint 

történhet. A tanulmány elkészítése során Kiss Gábor publikációit tekintettük alapvetésnek. 

A tanösvények hármas funkciót látnak el. (Kollarics 2015) 

1. Oktatási, ismeretterjesztési funkció 

2. Értékvédelmi funkció  

3. Élményteremtési funkció 

Az egyes funkciók jelentősége nem ugyanakkora egy adott tanösvény esetében, de 

mindenképp törekedni kell arra, hogy mindhárom funkció kielégítésére alkalmas legyen az 

adott ösvény.  

A tanösvények csoportosításának szempontjai: (Schróth et al. 2015, Kollarics 2015) 

1. Információközlés módja  

Az információt hordozó felület egy állomáshelyre kihelyezett tábla, füzet, vagy a 

kettőt kombináló vegyes tanösvény; digitális tanösvény, melyen QR-kód segíti az 

információközlést. A jelen kor „vívmánya” az úgynevezett virtuális tanösvény, amely 

a terepen fizikailag nincs jelölve, végigjárásához GPS vagy letölthető telefonos 

alkalmazás szükséges.  

2. Ismeretszerzés módja szerint, 

megkülönböztethetünk bemutató és munkáltató tanösvényeket. A bemutató tanösvény 

esetében a látogató passzív befogadója az információs felületeken közölt tudás-

anyagnak, míg a munkáltató tanösvények esetében a cél a látogatók aktív ismeret-

szerzése játékos feladatok megoldásával. 

3. A tanösvény jellege szerint, 

beszélhetünk tematikus tanösvényekről, amelyek részletesen járnak körül egy 

meghatározott témát. Emellett léteznek a hely adottságaira épülő ösvények, amelyek 

általánosan, kisebb részletességgel járnak körül egy nagyobb témacsoportot.  

4. Bejárás módja szerint 

a) gyalogos, 

b) kerékpáros, 

c) lovas, 

d) vízi tanösvényekről beszélhetünk. 

Az útvonal vezetését tekintve lehet körút, egyenes útvonal, hurok alakú elágazásokkal 

rendelkező ösvény, mely a tanösvényhez közel eső értékek bemutatását teszi lehetővé, 

vagy nyolcas alakú, mely a két részletben történő bejárás lehetőségét kínálja.  

5. Útvonal hossza alapján 

Séta jellegű tanösvény, amely maximum 2 km hosszú és csak minimális szint-

különbséget tartalmaz. 

Túra jellegű útvonal, amely minimum 2 km hosszú, nehezebb terepszakaszokkal.  

6. Az adott helyhez való viszony alapján 

megkülönböztetünk helyspecifikus ösvényt, amely egyetemes értékeket mutat be, 

illetve témaközpontú tanösvényt, amely egy adott témával kapcsolatban nyújt általános 

ismereteket. 

 

2.3. A tervezés aspektusai 

Általánosságban elmondható, hogy a tanösvények tervezése komplex feladat, több diszciplína 

együttes alkalmazásának eredménye. Hazánkban a tanösvények tervezését illetően a magyar 

jogrend nem ír elő tervezői jogosultságot. A tervezők, a legkülönbözőbb szakterületekről 
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kerülhetnek ki. A tartalmi, formai és műszaki paraméterek meghatározásához elengedhetetlen 

az egyes tudományterületek szakembereinek együttműködése. A tanösvények az ismeret-

terjesztés és szemléletformálás feladata mellett, önmagukban is turisztikai vonzerővel 

bírhatnak, ezáltal közvetett módon növelhetik egy terület látogatottságát. Az ismeretterjesztés 

igénye mellett a turisztikai vonzerő fokozásának lehetősége is szerepet játszhat új 

tanösvények kialakításában. 

Jelen tanulmány tárgyát képező tanösvény esetében a pedagógusok és erdész szakemberek 

szakmai tudására van nagy mértékben szükség.  

A pedagógusok fontos szerepet töltenek be a megfelelő nyelvezet és az információ 

mennyiségének megválasztásában. A pedagógusoknak van átfogó képe a gyerekek életkori 

sajátosságairól, fizikumáról, érdeklődéséről. Részben ezen ismereteikre támaszkodva 

határozható meg az a pedagógiai módszer is, amely alapján megtörténik a tanösvény útvonal 

kijelölése, kialakul a tartalmi mondanivaló, valamint megtörténik az ismeretanyag 

állomásokra történő felosztása.  

Mivel a téma maga az erdőgazdálkodás, a szakkifejezésekről, munkamenetről, 

természetes folyamatokról maguk az erdészek tudnak megfelelő tájékoztatást adni. Ők azok, 

akik komplexitásában átlátják: mi az, ami bemutatásra érdemes és milyen mélységben. 

Mindemellett a tanösvény útvonalának kijelölésénél elengedhetetlenek tapasztalataik és az 

erdei helyismeretük. 

A két szakterület példáján keresztül is látható, hogy az egyes tudományterületek, a 

tervezés munkafolyamatában nem választhatók el egymástól. Az együttműködést a feladat 

összetettsége mellett a közös cél elérése, a dolgozat esetében, a fiatal generációk 

környezettudatos szemléletformálásának kialakítása is indokolttá teszi. 

 

 

3. „Te tudod mit csinál az erdész?” - A tanösvénytervezet bemutatása  
 

A tervezés megkezdéséhez jó módszer lehet, ha a hol, kinek, mit és hogyan kérdésekre adott 

válaszainkra építkezünk. Ezért fontos, hogy a tervezett tanösvény útvonalán, a tartalmilag 

megalapozott és hiteles információk ismertetéséhez, megismerjük a tanösvény tágabb 

környezetét, megfogalmazzuk az elérendő célokat, ismerjük a bemutatni kívánt témakört 

részleteiben.  

 

3.1. Az elérendő cél meghatározása, a tanösvénytervezet alapadatai 

A magyar erdők helyzetéről és általánosságban az erdőgazdálkodásról, az erdészek 

munkájáról sok tévhit kering a köztudatban. Időközönként a médiában olvashatunk, láthatunk 

híreket, amelyek azt közvetítik az emberek felé, hogy Magyarországon erdőirtás zajlik. Az 

általános iskolás tankönyvekben is számos helytelen megfogalmazás olvasható. Mindezek 

alapján elmondható, hogy az emberek jó részének, beleértve a gyermekeket is, nincs valós 

képe az erdőgazdálkodásról, annak fontosságáról.  

A tanösvénytervezet elkészítését részben a fent leírtak motiválták. A szakma számára 

fontos, hogy a témával kapcsolatban valós kép alakuljon ki a köztudatban. Az erdészek, 

erdőgazdálkodás részben elvesztett presztízse, a felnövekvő generáció tudatos szemlélet-

formálásával, megfelelő tájékoztatásával visszanyerhető. Mindemellett az Ipoly Erdő Zrt. 

Kemencei Erdészetének vezetőségében is felmerült az igény egy tematikus tanösvény 

kialakítására, amely a Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola programjainak kiszolgálása 

mellett, a Börzsönyt járók informálódását is elősegíti az erdészek munkájáról.  

A tanösvény az erdészek munkájára fókuszálva szeretné bemutatni az erdőgazdálkodás fő 

pilléreit, felépítését, folyamatait. Az erdőgazdálkodói tevékenység ismertetése révén, a 
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tartalmi mondanivalónak azt az üzenetet kell közvetítenie, hogy az erdőgazdálkodás nem 

véges folyamat, hanem egy körforgás, amelyben az erdő újra és újra képes megújulni. Nem az 

erdőnek van szüksége emberekre, hanem nekünk van szükségünk az erdőkre. Az erdész 

munkájának fontossága az egyensúly fenntartásában rejlik, azaz a munkafolyamatok olyan 

irányítását kívánja meg, hogy az az emberek és erdők érdekeit is szolgálja. 

A tanösvény által körüljárt témáról elmondható, hogy nem helyspecifikus, hiszen az erdő 

bármely szegletén lehet olyan érdekességet keresni, amelynek köze van az erdő-

gazdálkodáshoz, az erdész feladataihoz. Ennek ellenére a tervezett tanösvény útvonalát úgy 

jelöltük ki, hogy az elsősorban hangsúlyozandó résztémák, mint a telepítés, ápolás, felújítás, 

erdészeti építmények, a helyszínen közvetlenül megszemlélhetők lehessenek. Mivel az erdő 

dinamikusan változó életközösség, 5-15 év elteltével, a táblákon ismertetett folyamatok nem 

feltétlen lesznek szemmel láthatók. Mindezek ellenére is, az erdészettel közösen fontosnak 

éreztük a tervezet elkészítését, hiszen 5-15 év alatt felnőhet egy olyan generáció, akinek a 

pozitív irányban történő szemléletformálásához talán mi is hozzájárulhatunk munkánkkal. 

A tervezett tanösvény általános adatai: 

 Tanösvény hossza: 3,28 km 

 Leküzdésre váró szintkülönbség: 172 m ↑ , 151 m ↓ 

 Tanösvény nehézségi foka: mivel az útvonal kisebb szintkülönbséggel rendelkezik és 

hossza meghaladja a 2 km-t, ezért a túra jellegű tanösvények közé sorolható. Végigjá-

rása 7-8 éves kortól ajánlott. 

 Teljesítés időtartama: ~3,5-4 óra, kényelmes tempóban 

 Bejárás módja: az útvonal gyalogosan teljesíthető, egyenes útvonalon 

 Tanösvény jellege: tematikus, témaközpontú tanösvény, amely munkáltató tanösvény 

és a bemutató tanösvény ötvözete. A táblák szöveges információkat is tartalmaznak, 

de a hangsúly az önálló cselekvésre helyeződik, amely az interaktív feladatok segítsé-

gével valósítható meg. 

 

3.2. A tematikus tanösvény környezete és útvonala 

A kialakítandó tematikus útvonal tágabb helyszíne az Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdészetének 

működési területén található. A helyszínválasztást részben a helyismeret, részben az erdészet 

felkérése indokolta. A Nógrád megye és Pest megye északi részén, 64 ezer hektár állami 

erdőterületen gazdálkodó Ipoly Erdő Zrt. fő bevételi forrása a gazdasági tevékenységéből 

származik, de az utóbbi évtizedben nagy hangsúlyt fektetett a turisztikai és közjóléti célú 

létesítmények fejlesztésére is. Ezen törekvések eredményeként épült több kilátó, jöttek létre a 

Börzsönyt és Cserhátot átszelő tanösvényei, illetve 2006-ban a Kemencei Erdészet 

kezelésében lévő Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola és Matracszállás. (www.ipolyerdo.hu) 

A tanösvénytervezet mindamellett, hogy a laikus érdeklődőknek szeretne betekintést 

nyújtani az erdőgazdálkodás folyamatába, az erdei iskola „Mivel foglalkozik az erdész?” 

moduljához kapcsolódó terepi tevékenységek kiegészítésére is alkalmas lehet. Éppen ezért az 

útvonal kialakítása, az iskola épületéhez viszonylag közel, a bernecebaráti községhatárhoz 

tartozó állami erdőterületeken javasolt. 

A 10 táblát tartalmazó útvonal megközelítése Bernecebaráti irányából a legegyszerűbb. 

A tanösvény útvonala az erdei iskola épületétől 2,2 km-re, az úgynevezett Mál-oldalban indul 

és a Solymár-forrásnál ér véget. (1. ábra) A 2,2 km hosszú út megtehető gyalogosan, 

kerékpárral, vagy az erdészet saját lovaskocsijával is.  
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1. ábra: A tanösvény útvonala 

 

3.3. A megszólítani kívánt korosztály 

Ahogyan arról már szó esett, a tanösvénnyel az erdei iskola programjához is szeretnénk 

csatlakozni, ezért az általánosságban programot kérő korosztály, tehát az általános iskolások 

megszólítására törekedtünk. Mindemellett az útvonal kijelölése is kereteket szabott a 

korosztályi meghatározásnál. Mivel az útvonal 3,28 km hosszú és szintemelkedésben sincs 

hiány, az óvodás korosztály számára végigjárása alkalmatlan, alsó tagozatosok esetében is a 

jó fizikummal rendelkező csoportoknak javasolt. 

A táblák tartalma és nyelvezete tehát alapvetően általános iskolásoknak szól, de az 

interaktív cselekvésre ösztönző feladatok és játékok a középiskolások számára is élményt 

nyújthatnak. A táblák szöveges üzenete a felnőtt korosztály részére is tartogathat új 

információkat.  

 

3.4. A táblák tartalmi felosztása, állomáshelyek kijelölése 

A táblák tartalmi összeállításához 10 kérdésből álló kérdőívet készítettünk, a 6-14 éves 

korosztály részére, amelyet az interneten tettünk közzé. A kérdőív kérdéseire adott 

válaszaikból következtetni lehetett arra, mennyire vannak tisztában az erdőgazdálkodással, az 

erdész munkájával kapcsolatban a 6-14 évesek. A kérdőívet 72 gyerek töltötte ki. A kérdőív 

első felében az erdőjárási szokásaikról kérdeztük a kitöltőket, míg az 5. kérdéstől kezdve az 

erdő funkciójáról, tulajdoni viszonyairól, az emberi beavatkozás szükségességéről és 

Magyarország erdőállományának változásáról volt szó. 

Pozitívumként értékelhető, hogy a válaszadók 76%-a gondolja úgy, hogy szükség van az 

erdészek munkájára. Arról, hogy az erdész pontosan mit csinál, sokféle válasz érkezett, ennek 

ellenére ki lehet emelni, hogy a legtöbben úgy képzelik, hogy fát vág, vadászik, figyeli és 

védi az erdőt. Ezzel párhuzamba állítva, arra a kérdésre, amely az emberi beavatkozások 

szükségességéről kérdezett, nem volt egységes a válaszadó gyerekek véleménye. 

Magyarország erdeinek területe, a válaszadók 65%-a szerint csökken, amelynek leggyakoribb 

okaként az erdőirtást és az épített környezet növekedését nevezték meg. 



„Te tudod, mit csinál az erdész?”  141 
 

Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére (2020) 

A válaszokból levont következtetések alapján alakult ki a táblák tartalmi felosztása. 

A kitöltők véleményéből kiderült, hogy melyek azok a területek, ahol a legnagyobb a 

bizonytalanság, illetve milyen tévhitek keringenek a gyerekek körében. Ezek alapján az 

erdőművelés témakörének, valamint a magyar erdőállomány viszonyainak bemutatására 

helyeződött a hangsúly. Természetesen a fahasználat és mellékhaszonvétel, mint az 

erdőgazdálkodás részterületei is bemutatásra kerülnek, hiszen így alakítható ki teljes kép az 

erdész munkájáról.  

A táblák információtartalmának kialakításánál fontos volt, hogy tudományos igényes-

séggel készüljön, a táblákon szereplő adatok és megállapítások helytállóak és valósak 

legyenek. Ugyanakkor lényeges volt az is, hogy a szöveges tartalom nyelvezete közérthető 

legyen, tömören foglalja össze a lényeget. A szöveges részek kialakítása mellett központi 

feladat megfelelő mennyiségű ábra és kép, valamint cselekvésre ösztönző feladat és játék 

elhelyezése is. 

Azért, hogy a gyermekek számára befogadható legyen az információ, a tanösvényen való 

végigkalauzolást, az ösvény kabalafigurája, „Endre, az erdész” végzi. A táblákon szereplő 

szöveges tartalom ezért úgy tűnik fel, mintha egy tapasztalt erdésszel barangolnánk és 

személyesen hallgatnánk végig mondanivalóját. A szöveges tartalom mellett, az erdész által 

adott feladatok és feladványok megoldására is lehetőség nyílik, amelyek a táblán interaktív 

módon (pl. kockaforgató, memóriajáték stb.) kerülnek feltűntetésre. 

Az egyes táblák pontos helyét a rajtuk közölt információanyag határozza meg. Az adott 

táblák tartalma és a helyszínen látható élőhelyek, objektumok, folyamatok koherensen 

kapcsolódnak egymáshoz, a terület értékeit, érdekességeit emelik ki, ebből adódóan az egyes 

állomások közötti útszakaszok hossza nem feltétlenül arányos és egyenletes. A táblákon, az 

erdőgazdaság tevékenységi körébe tartozó munkafolyamatok ezért nem minden esetben 

logikai sorrendben követik egymást, a köztük lévő összefüggéseket utalások segítségével 

mutatjuk meg. A bemutatni kívánt folyamatok látványosan érzékelhetők az arra vonatkozó 

állomáshelyeken, a tanösvény teljes útvonala változatos, figyelemfelkeltő. (2. ábra) Az 

ösvény képzeletbeli házigazdája Endre, az erdész, aki 1-1 állomáson feltűnik.  

  

 

2. ábra: Tanösvény állomások 
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A táblák tartalmi meghatározása: 

1. tábla – Te tudod mit csinál az erdész? (a tanösvény indítótáblája) (3. ábra) 

Helye: Hajas Jancsi patak útleágazás, a Mária-út mellett 

Ez a tanösvény „üdvözlő” táblája, amelyen minden alapinformáció megtalálható.  

 

 

3. ábra: A tanösvény indítótáblája 

 

2. tábla – Harc a betolakodók ellen 

Hely: Hajas Jancsi patak, Nemzeti Park tábla, akácos 

Távolsága az 1. táblától: 19 m 

A 2. tábla az invazív fajokat, illetve a velük szemben való fellépést mutatja be, 

amelyhez forgatható táblajáték kapcsolódik.  
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3. tábla – Mi is az vadkerítés? 

Hely: Mál-oldalba felvezető cserkelőút mellett 

Távolsága a 2. táblától: 341 m 

A 3. tábla témája a fiatal erdő mechanikai védelme. A táblán kinyitható ablakok 

találhatók, amelyek egy-egy, erdősítésben okozott kártípust mutatnak be.  

4. tábla – Erdőfelújítás 

Hely: Mál-oldal, cseres felújítás északi oldalának közepén 

Távolsága a 3. táblától: 432 m  

A tábla szöveges tartalmi része megmagyarázza, mikor végez az erdész felújítást az 

erdőben, az általa végzett ültetést mikor hívjuk felújításnak. A táblán áttetsző 

dobozokban a Börzsöny állományalkotó fáinak termései szemléletesen megmutatják, 

hogy az itt honos faállomány miből fejlődik ki. 

5. tábla – Hogyan neveljünk erdőt? 

Hely: vadles melletti erdőterület széle 

Távolsága a 4. táblától: 644 m 

A táblán szereplő információk révén az érdeklődő képet kaphat arról, milyen összetett 

folyamat egy erdő felnevelése. A táblán házilag elkészíthető famagasságmérő „műszer” 

megalkotásának fő mozzanatai is láthatók. 

6. tábla – Erdőtelepítés 

Hely: „Szép erdő”, börzsönyi kék turistajelzés  

Távolsága az 5. táblától: 453 m 

A 6. állomáson az érdeklődő az erdőtelepítés fogalmával ismerkedhet meg. Itt egy-

értelművé válhat a 4. tábla, az erdőfelújítás és telepítés közötti különbség.  

7. tábla – Mit rejt még az erdő? 

Hely: Ötholdas vadföld szélén  

Távolsága a 6. táblától: 656 m 

A 7. állomáson az erdő melléktermékeiről olvasható rövid összefoglaló. Az egyes 

melléktermékek képei kis korongokon láthatók, amelyeket elfordítva olvasható rövid 

leírásuk, hasznosításuk stb.  

8. tábla – A fa hasznosítása 

Hely: Ötholdas vadföld szélén  

Távolsága a 7. táblától: 233 m 

Az erdő kivágása is szerves részét képezi az erdőgazdálkodásnak. A vágáskorú erdő 

mellett elhelyezett táblán egyértelműen meghatározásra kerül, mi is az a véghasználat, 

hogyan zajlik a fakivágás folyamata, milyen előkészítő munka előzi ezt meg, hány 

éves korban lehet egy erdőt teljesen levágni és mi az erdész szerepe ebben a 

folyamatban. A táblán memóriajáték kerül kialakításra, ahol a termelés legfontosabb 

eszközeit kell párosítani egymással. 

9. tábla – Erdei rakodó 

Hely: Solymár forrásnál, az erdészeti út (Mária-út) mellett 

Távolsága az 8. táblától: 476 m 

Az utolsó állomás a kitermelt faanyag tárolásáról és elszállításáról ad tájékoztatást. 

A tábla mellett mintasarang kerül kialakításra, amelyen a táblán ismertetett számítások 

elvégezhetők. Az érdeklődők egy rövid időre az erdész bőrébe bújhatnak és ellenőriz-

hetik, hogy ami a táblán szerepel, az helyes vagy sem.  
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10. tábla – Erdők az emberek szolgálatában 

Hely: Solymár forrásnál  

Távolsága a 9. táblától: 44 m 

A táblán a fogalom magyarázata mellett bemutatásra kerülnek olyan építmények, 

amelyek az erdőben barangoló kényelmét fokozzák. Hangsúlyozásra kerül, hogy az 

erdészek is aktív szerepet vállalnak a társadalmat szolgáló tevékenységekben. Az 

ismeretterjesztés és oktatás területén végzett munkájuk éppen annyira fontos, mint az 

erdőgazdálkodásban végzett tevékenységük. 

 

 

4. Összegzés 
 

A tanulmány elsődleges célja az volt, hogy az Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdészete által 

megálmodott tanösvény tervezetet elkészítsük. Ehhez elengedhetetlen volt a megfelelő 

szakirodalom áttekintése és az ebből való konklúziók levonása, amelyek hasznosak lehetnek a 

témával foglalkozók számára. 

Az irodalmi áttekintést követően egyértelművé vált, hogy nincs hivatalosan elfogadott 

meghatározása a tanösvényeknek. Hazánkban a Kiss Gábor könyveiben leírtak számítanak 

általános érvényűnek. Számos szerző saját művében idéz Kiss Gábortól és az általa tett 

megállapításokra támaszkodva alakítja saját véleményét. A szakirodalom áttanulmányozása 

arra is rávilágított, hogy a tervezés folyamata komplex, számos szakma szakembereinek 

együttes munkájával valósítható meg maradéktalanul. 

A tervezési aspektusokat áttekintve, felismerhetővé vált, hogy jogilag nem kellően 

definiált a tanösvények tervezése. Az, hogy hazánkban ki tervez tanösvényt, egyéni döntés 

kérdése. Jelenleg nincsenek konkrét szabályok, amelyek egyértelműen meghatároznák a 

tervező személyét. 

A téma bemutatásával kapcsolatos célok megfogalmazása szolgált alapul az egyes 

állomások tartalmának konkrét meghatározásában és a táblák helyének kijelölésében. A 

szöveges tartalmi információk mellet fontos cél volt, hogy a táblákon, a szokványostól eltérő 

játékok is helyet kapjanak, amelyek az élményt maradandóvá teszik, mind az iskolás, mind a 

felnőtt korosztály számára. Azért, hogy az erdész munkájával szemben érzékenyítsük a 

látogatót, a tanösvényen való végigkalauzolást Endrére, a tanösvény képzeletbeli erdész 

gondnokára bíztuk. 

A jövőben a Kemencei Erdészet döntése, hogy a tervet alapul véve elkészítik-e az erdész 

munkáját bemutató tanösvényt, amely reményeink szerint javíthatna az erdészek társadalmi 

megítélésén. 
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