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Beszámoló „ A természet megismerését célzó kirándulás” napjáról 

A kirándulás célja: A természet megismerését szolgálja; tájékozódás a közeli 

középhegységünk területén (Gerecse), a Gerecse növény- és állatvilágának 

megismerése, fajismeret gyarapítása, növény és állathatározás. 

A Gerecse hegység legmagasabb pontjának megismerése. Legmagasabb csúcsa 

a Nagy-Gerecse 634 méter magas; ez a Dunazug-hegyvidék tizedik legmagasabb 

kiemelkedése.  

Geocaching túra szervezése – geoládák „gyűjtése”. 

Héreg – Király- kút – Nagy Gerecse 

Az Agostyáni Arborétum meglátogatása; cél: a természetes növényzet és a 

mesterségesen kialakított növényzet összehasonlítása, fajok megismerése, 

ismeretek bővítése. 

A kirándulás helye: Gerecse (Héreg – Agostyán – Tata) 

A kirándulás útvonala: Bábolna- Héreg- Agostyán-Tata – Bábolna 

A tervezett útvonal hossza: 52 km (Bábolna – Héreg) 

A kirándulás időpontja: 2019. május 31. ( 8:00 – 18:00 ) 

A tanulók létszáma: 10 fő 

Kísérők: 2 fő 

Korosztály: 6-8. osztály 
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Tapasztalatok rövid leírása: 

A kirándulásra reggel 8-kor indultunk a Bábolnai Általános Iskola elöl 10 fővel 

és két kísérővel.  Előzetes feladat a gyerekeknek: versírás a természetbarát 

kirándulásokkal kapcsolatban páros munkában. 

Első úticélunk az Agostyáni Arborétum volt. Az arborétum területén tettünk egy 

körsétát, ahol különböző életközösségek bemutatását figyelhettük meg. Nagyon 

sok nyitvatermő fajt láttunk: kaliforniai ciprusok, mamutfenyők, borókák, 

selyemfenyők.  

A vizes élőhelyek bemutatása a két tavat körülvevő növényzettel és állatvilággal 

is megtörtént. Nagyon szépen kialakított ösvényeken keresztül sétáltuk végig az 

arborétum területét.  

Az arborétum területén egy virtuális geoládát is „megfejtettünk”, megtaláltunk. 

Második úticélunk Héreg Község volt. A temetőtől indul a turista útvonal a 

Gerecse legmagasabb pontjára, a Nagy – Gerecsére. Útvonalunk első állomása 

Király-kút volt, ahol egy kicsit megpihentünk. Megemlékeztünk Mátyás királyról 

is, hiszen a kutat róla nevezték el. Vadászatai során ezen a tisztáson pihent meg. 

Itt is megtaláltuk a geoládát a jelszóval. 

Erről a tisztásról indultunk fel a Gerecse legmagasabb pontjára, ami 634 m volt. 

A túra 13 km hosszú volt. Az időjárási körülmények is kedvezőek voltak, bár a 

terep néha „ingoványos” volt az előző napok esős időjárásától. A hegytetőre 

felérve megkerestük az itt elhelyezett geoládát és megtekintettük a TV tornyot. 
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A geoládák megtalálásáért ajándékkal jutalmaztam a gyerekeket. 

Visszaérve a Király-kútra a tanulók felolvasták a verseket, amelyeket alkottak. 

Nagyon találó és vicces költemények születtek. 

Ezután sor került az általam összeállított feladatok megoldására, amelyet időre 

kellett elkészíteni. Minden feladat megoldásért édességgel jutalmaztam a 

tanulókat. 

A túra befejezése után elhagytuk Héreget. A hazafelé úton megálltunk Tarján 

községben egy fagyira.  Megbeszéltük a kirándulás tanulságait, élményeit. 

Bábolnára 17.15-re érkeztünk vissza. 

 

 

 

Bábolna, 2019. június 3. 

 

 

 

 Lányi Szilvia 

                                                                            


