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„Egy doboznyi természet”
Kevesen tudják, hogy városunkban, Dunaújvárosban található egy arborétum a Kádárvölgyben, ami túl van 50. évén. Osztályunkkal ennek a természetvédelmi területnek a
feltérképezésére, alaposabb megismerésére indultunk a Fenntarthatósági Témahéten.
Alföldi vidékünk termékeny lösztalaján, mint egykor a Pentelei löszplatón is a jellemző
növénytársulás a tatárjuharos-lösztölgyes volt. Az egykor hazánk növénytakarójának 9%-át
képező ilyen erdők állomány ma 0,07%-ra csökkent.1
Dunaújváros, Baracsi úti Arborétum: é. sz. 46° 58′ 00″, k. h. 18° 55′ 29″
Arborétum: ritka és egzotikus növényekkel, fákkal, cserjékkel benőtt kert. Az arborétumunkban
több, mint 75 különleges fa látható. Nevüket latinul és magyarul is megtaláltuk a növény elé
helyezett táblákon, illetve fakorongokon. Megtudtuk, hogy a latin név segít a növény pontos
meghatározásában. A nemzetségnév olyan, mint a vezetéknév, a fajnév pedig a keresztnév.
A dobozunkba belehelyeztük az arborétum területén talált és a terület által elengedett természeti
kincseken kívül azokat a lapokat, játékhoz használt eszközöket, amiket a megfigyelésünk során
használtuk. Ezek alapján mutatjuk be városunk arborétumát.
1. Terepi adatlap a MÉTA Természetesség - mérőjéhez
Az arborétum területének feltérképezéséhez először a Méta természetességmérőt vettük elő2.
Ez segített abban, hogy megállapítsuk, milyen az itteni terület állapota.
Csoportokat alkottunk és a terepi adatlapot töltöttük ki. Ez alapján
megtudhattuk, hogy mennyire természetes vagy leromlott a terület
állapota. Kiválasztottuk az élőhely típusát, ami itt az erdős, ligetes
kategóriába tartozik.
Azoknak az állításoknak a pontszámát
karikáztuk be, ami igaz volt erre a területre.
Ezeket jelöltük meg:
-
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Az erdő vízparton áll.
Szélesebb, mint 20 méter.
Legalább néhány fa törzsének átmérője 60 cm fölötti.
Vannak benne kis tisztások vagy a lombkoronában fányi lékek. (természetesek nem
kivágott fák helyén)
A fakorona változatos (kicsi, közepes és nagy fák)
A fák nem sorba ültetettek.
Az erdőt főleg tölgy, bükk, gyertyán, juhar, éger, fűz, hárs vagy más őshonos fa alkotja.
Legalább háromféle ilyen őshonos fát találsz az erdőben. (A különböző tölgy, juhar,
fűz, stb. fajok külön számítanak.)
Legalább ötféle cserje, bokor vagy bokor méretű fiatal fa van benne.
Legalább 20 féle növényt találsz benne 10x10 méteren.
Természetvédelmi területen van.
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Utána összeadtuk a pontokat és kíváncsian vártuk az eredményeinket. Tudtuk a pontok
jelentését:
40-70 pont között
40 pont alatt
közepes állapotú
zavart, mesterséges
(leromlott vagy regenerálódó degradált állapotú
terület, esetleg fiatalos erdő)

70 pont felett
természet közeli állapotú

vagy

Az adatlapok összesítése után beigazolódott feltevésünk, hogy a megfigyelésre szánt erdős,
ligetes terület az értékelés alapján is természethez közeli állapotú, mert az összeadott pontok
minden csoportnál 70 felett voltak, ami ennek a kategóriának felel meg.
Ezeknek a lapoknak az értékelését összesítve is megnéztük a megfigyelést követően az
iskolában és megbeszéltük a tapasztaltakat.

TEREPI ADATLAP ÖSSZESÍTŐ
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2. Arborétumunk az érzékszerveinken keresztül. Érzékszervek finomítása
2.1 Hallás: a természet hangjainak megfigyelése
Fülelő játék, hallgatózzunk! Páronként kaptunk egy CD formájú körlapot, és arra kellett
ráírnunk, hogy milyen hangokat hallunk itt. Nagyon csendben figyeltünk. Így fedeztük fel a
madarak énekét. A tájékoztató tábla segítségével tudjuk, hogy széncinke, fecske, pinty is
megfordul itt. Felfigyeltünk a patakcsobogásra, a vonat és autó hangjára is, mert a területet
egyik oldalról úttest másik oldalról az Alsófoki patak határolja. Volt, aki a szél susogását a
bogarak zümmögését is meghallotta.
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2.2 Látás: a fák, cserjék habitusa, színpompája
Képek otthonra: Színes képkereteket kaptunk papírból és meg kellett keresnünk, hogy a
képkereten át nézve melyik részletét tennénk bele a tájnak, mi tetszik nekünk a legjobban. Nem
volt egyszerű dolgunk, mert a tavaszi táj gyönyörű élénkzöld színekben pompázott. A
lombhullató és fenyőfélék közti kisebb tisztások sokunk kedvencei lettek, de a fák és a cserjék
találkozása is szép kép volt. Különleges élmény volt a tarka babérsom (Aucuba japonica
„variegata”) és az óriás életfa (Thuja plicata) látványa.

Képalkotás: Amit a természet elengedett, azokból az apró dolgokból képeket is készítettünk
egy egész pici lapra, aminek ragadós volt a felülete. Találtunk aranyvessző virágot,
százszorszépet, fakéreg darabot, madártollat, apró tobozokat, leveleket, ágdarabokat.

2.3 Tapintás: a fák elhelyezkedésének, formájának, kérgének megfigyelése
Tapintós játék: A csapat tagjai közül egynek bekötöttük a szemét és elvezettük egy fához, amit
a kezével alaposan körbetapogathatott. Utána elkísértük attól a fától és neki vissza kellett
találnia egyedül, már nyitott szemmel, a tapintott felületre visszaemlékezve. Mivel a játék
területén sokféle facsoport található, ezért nagyon élveztük azok felfedezését.
Kitapogattuk az óriás mamutfenyő (sequoiadendron giganteu) érdes törzsét, és kedvencünk a
páfrányfenyő (ginkgo biloba) törzsét is.
„ A kéreg nagyon fontos része a fának, véd a környező világtól, akár a páncél. Egyrészt a
rovarokat és betegségeket tartja távol, másrészt a belső szöveteket megóvja a viharok vagy a
szélsőséges hőmérséklet okozta károsodástól. Egyes fajok kérge a tűztől is képes megvédeni a
fát.”3
2.4 Szaglás: az arborétumban érezhető illatok
Játsszunk vadászkutyát! : Csapatonként szétoszlottunk a területen és olyan illatokat
gyűjtöttünk, amik nagyon jellegzetesek voltak. A fenyvesek környékén a fenyő, a fán a gyanta
jellegzetes illatát éreztük. Volt csapat, aki a víz illatát figyelte meg, a patak közelében. A frissen
vágott fű és a virágok illatát is felfedeztük a szaglászás során. Az itt élő állatok is sokszor a
szaglásukra hagyatkozva tájékozódnak. A tájékoztató tábla segítségével megtudtuk, hogy
előfordul itt a sün, a borz, sőt még a mezei nyúl is.
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A FÁK VILÁGA Erdei Iskola Alapítvány Szentendre 2001. p. 29.
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A sok érdekes játék után kiválaszthattunk egy kedvenc növényt, amit csapatokban alaposan
megvizsgáltunk. Itt két csapat munkája látható.

3 Kedvenc növények megfigyelése, vizsgálódás
Eszközeink: papír, zsírkréta a kéregmintához, ceruza, szabócenti, nagyító.

4. „Egy doboznyi természet”
Az arborétumról összegyűjtött élményeinket a dobozba helyeztük. Azóta is sokat beszélünk
róla. Szeretnénk máskor is ellátogatni ide és ezt javasoljuk másoknak is, mert biztos, hogy
különleges élményben lesz részük.
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