„ Egy doboznyi természet”- a vajali szürkenyárfánál

Iskolánk elsős kisdiákjaival, 13 gyermekkel, s egy segítő szülővel látogattunk el a
településünktől nem messze található vajali szürkenyárhoz, mely a ma Magyarországon
ismert legnagyobb törzskerületű ilyen fa, korát 200-300 évre becsülik, s a 2011 – es évben az
Ökotárs Alapítvány által meghirdetett Év Fája szavazás döntőse volt. Mindezek ellenére- sem
tanulóim családjai, sem a környezetemben megkérdezettek nem hallottak még róla.
A fa és környékének kalandos történetét Soós Viktória írásából ismertem meg és osztottam
meg
–
gyermeknyelvre
lefordítva7-8
éves
tanítványimmal.
http://www.minalunk.hu/mor/?n=5&tartalom_id=15666&area
Helyközi buszjárattal utaztunk Mórra, majd a településről kijutva értünk el a vajali területre.
A fához jutás nehézkes volt, ugyanis a környék kissé elhanyagolt (bár nem szemetes) és
eléggé mocsaras. A gyermekeket a vízfolyáson felnőtt társammal átadogatva jutottunk be a
fához. Habár az előző napokban már beszélgettünk róla az iskolában, sőt képet is néztünk a
fáról- a diákok mégis lenyűgözve álltak meg a famatuzsálem előtt. Lepakoltunk, majd
törzskerületet mértünk: először körbeölelték a fát (ehhez 9 gyermek fért oda), majd a
magunkkal hozott mérőszalaggal le is mértük (természetesen velük még csak méteres
pontossággal). Próbáltunk kéregnyomatot készíteni, de oly mélyen barázdált volt a kéreg,
hogy ez nem sikerült. Ellenben levéllenyomatot készítettünk, s egy tükörrel bekukucskáltunk
a fa odvába is. A gyerekek édes felháborodással mondták, hogy szemét van benne: „ Azok a
gyerekek dobálták bele, akik a fakunyhót építették régen és a deszkákat is beleszögelték?”
A nagyító használata szinte mindannyiuknak élményt jelentett, felfedeztek vele „fűt-fát”. A
nyárfa mellett egy remek ágas-bogas kuckót találtunk, amelyben vagy három méter hosszan
bujkálhattak, csak arra kellett ügyelnem, nehogy a mocsaras- lápos részre tévedjenek.
A cipősdobozba korhadt kéregdarabokat, gallyakat, mohát, üres csigaházat, csalán és
pongyola pitypang leveleket gyűjtöttek -ennek kapcsán kicsit beszélgettünk a

gyógynövényekről, egy teljes csalánnövény
végigmérésével pedig a növények részeiről.

megvizsgálásával

és

a

nagy

nyárfa

A tízórai elfogyasztása után felkerekedtünk és a Mór –Csókakö borúton több pihenővel
(hiszen van néhány kaptató közben, s nyárias meleg volt) kb. 2óra alatt visszagyalogoltunk a
kb. 5 km-nyi út megtételével iskolánkhoz.
Csókakő, 2018.04.25.
Koósné Kenessey Éva- osztályfőnök
És íme a képes beszámoló és néhány bejegyzés a közösségi médiában működő csoportunkból
a szülőktől, hiszen elsőseimtől még írásos beszámolót nem várhatok:
Köszönjük Éva! Nagyon élvezte Marci! Legközelebb megyek én is 😉 👏
Köszönjük! Elfáradt a Flóra, de nagyon élvezte! :-D
Alexa élvezte 😊 úgy jött haza ,hogy nagyon elfáradt,de azóta újra úton vagyunk mert
kipihente magát 😊
Szia! Nagyon köszönjük a kirándulast! Zalánnak be nem állt a szája .. azt hittem milyen fáradt
de ebed után az volt az első kerdése apa focizol velem? Most meg papával gombászik 2 órája
De este biztos nem kell altató 😂 😄
Dorinának is nagyon szupi volt minden. Föleg a pacik simogatása tetszet neki nagyon. Csak
egy kicsit fáradt el, mert utánna még sokat biciglizet. Köszönjük a mai napot, és annak az
anyúkának is aki ma segédkezet.
Köszönjük mi is a kirándulást, Luca röviden annyival jellemezte a mai napot, hogy "életem
legjobb napja" :D (eddig)
Jázminnak is tetszett, köszönjük. Délután még részt vett egy másfél órás tereplovagláson, este
görkorcsolyázott. Természetesen egyikben sem fáradt el

