
 

 

É L M É N Y B E S Z Á M O L Ó 

a Kamaraerdei tanösvényen tett túráról 

 

 

2018. május 3-án (csütörtökön) 10 órakor piciny csapat 

gyűlt össze a 41-es villamos Kamaraerdei végállomásánál. A 

hat fős csapat elszántan indult meghódítani a tanösvény 

nyújtotta állomásokat. Míg korábban a hideg időjárás volt a 

kiránduló csapatoknak fő „ellensége” most a meleggel, 

pontosabban a hőséggel kellett megküzdenünk. 

Az erdő harsány zöld színe a tavaszt jelezte, a látottakkal 

valamennyien meg voltunk elégedve. A tanösvény 12 

állomásból áll, aminek teljes hossza 4 km-t jár be, nekünk a 

felét az első hat állomást sikerült megnéznünk. 

Az út először a Kő-ér (más nevén: Hosszúréti-patak) volt 

vízmosásában haladt felfelé, megcsodálhattuk a 

földtörténeti korokban egymásra rakodott kőzet 

sorozatokat a 2. állomás táblája a Kamaraerdő talajait 

ismertette.  

A 3. állomás a környék geológiájával 

foglalkozott. Rövid pihenés után 

folytattuk útunkat és az 4. állomás a 

táj Ökológiáját ismertető táblát 

értelmezhettük.  

A táblán követhettük az élőlények és 

közösségeik egymásra hatásának eredményeit. Az 

erdészháztól az erdőn keresztül magasban haladó 

villanyvezetékek 8-10 méteres környezetében minden 

évben kivágják az ott növekedő fásszárú növényeket és így 

átalakult a fajszerkezet, az újulat nagy része a tájidegen 

bálványfa (köznyelven tévesen ecetfa) és a fehér akác.  

 

 



 

Az 5. állomás Táj, történet címmel térképek, légifelvételek segítségével mutatta 

be a Kamaraerdő történetét az Árpád-kori Kána falu romjaitól napjainkig.  

Ezzel felértünk utunk legmagasabb pontjára - a 224 méter tengerszint feletti 

magasságú - Vadász-hegyre.  

Innen már lefelé vezetett az 

utunk, és táblák segítségével 

megtudhattuk, hogy mennyi 

idő alatt bomlanak le a 

környezetet szennyező 

anyagok, amikből a turisták 

nem keveset dobnak el az 

erdőben tartózkodásuk 

alakalmából. Ezek közül az 

anyagok egyedül a papír az, 

ami pár hónap alatt bomlik le, 

a többi anyag lebomlási idejét 

is követhettük. 

 

A 6. állomás a Természetvédelemmel foglalkozott, itt határoztuk el, hogy a 

hőségre tekintettel megszakítjuk útunkat és a rövidebb bejárással megelégedve 

visszatértünk az autóbusz és villamos végállomásához, tehát kiindulási 

pontunkhoz.  

Elhatároztuk, hogy ősszel bejárjuk a teljes tanösvényt, most majd a Nagy-réttől 

indulva és a 7. állomástól az Ízeltlábúak az erdőben táblától először az egyik kört, 

majd ezután a másik kört tesszük meg, felkészülve az időjárás kihívásaira is, mivel ez 

a tanösvényhossz a maga 4 km-ével, nem bejárhatatlan távolság. 

 

 

 

 

 

Lejegyezte a túra vezetője: Tóth Ágnes 


