
Európai Nemzeti Parkok Világnapja 

Kirándulás a Duna-Dráva Nemzeti Parkban 

 

Az idei tanév során sokkal kedvezőbb 

volt az időjárás, mint tavaly, így sikeresen meg 

tudtuk szervezni a gemenci kerékpártúránkat. 

Lehetőség volt egyéni kiutazásra is, a kisvonat 

keselyűsi Fogadóépületéhez. Az alsós tanulók 

nagyrésze szülők kíséretében érkezett. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy 69 fő vett részt a 

kirándulásunkon.  

Keselyűsből a Duna-partig kisvonattal 

mentünk. Az út során őzet és vaddisznót is 

láthattak a figyelmesebbek. A vonatról leszállva 

két csoportot alkotva vehettek részt kirándulóink 

a programokon. Nagy élmény volt lemenni a Duna partjára, még  a stégre is felmentek a bátrabbak. 

Vízvizsgálat és kéreglenyomat végzésére volt lehetőség. Az öreg tölgyfa törzskerületét is meg lehetett 

becsülni ésle is mértük. A túra-totó megoldása is sok hasznos ismeretet adott. A Forgó-tavi madárles a 

második csoportnak több élményt adott; a hattyúkon kívül szürkegémek, nagykócsagok és tőkésréce 

csapatok repülését is megfigyelhettük a távcsövekkel. Magasabb vízállás esetén még több madár 

látogatja a tó vizét. Érdemes lesz akár családostól is visszamenni majd.  

A Tölgyfa levél tanösvény ismertető táblái az érdeklődők számára hasznos információkat 

nyújtottak. Sétánk során megfigyeltük, megvizsgáltuk az ösvény melletti növényeket. Megtudtuk azt 

is, hogyan kell a csalán leveléhez nyúlni, hogy az ne csípjen.  

Miután visszamentünk a kisvonattal  a Fogadóépülethez,ki-ki üdítővel, jégkrémmel hűsítette 

magát. Rövid pihenő után a kitartókka l elmentünk a Sárosikilátóhoz. Az itt lévő tó sokkal nagyobb 

vízfelületű volt a Forgó tóinál. A kilátóra való feljutás előtt  madarak nevének betűrejtvényét kellett 

megfejteni. A kilátó felső szintjén pedig ezeknek a madaraknak a képét figyelhettük meg; közülük 

szürkegémet és nagykócsagot élőben is láttunk.  

Kirándulásunk végén minden résztvevőt  kis, kalóriapótló édességgel kínáltunk meg, amit 

iskolánk Diákönkormányzata ajánlott fel. A gyerekek természethez kapcsolódó foglalkoztató füzetet is 

átvehettek.  Az eddigi kirándulásaink mindegyikén résztvevő Erb családot kerékpár útvonalakat 

bemutató szép kiadvánnyal jutalmaztuk meg. 

A nap során sok érdekes pillanatok fényképeztek le a résztvevők. Hagyományainkhoz híven a 

meghirdetett Varászlatos Pillanatok fotópályázatra lehetett résztvevőnként két képet beküldeni. 28 

fotóból, közönség szavazattal Győrfi Nikol képe lett az első, amelyet a Diákönkormányzat oklevéllel 

jutalmazott. Gratulálunk a kép készítőjének! 

A nyárias idő, a szép természet és a választható programok élményekben gazdaggá tették ezt a napot. 

A jövőben is várjuk a természetkedvelő diákjainkat és szüleiket kirándulásainkra, túráinkra 

„ Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy és 

nyitott szemmel sétálsz benne.” 

Fotóalbum >> 

http://iskola.ocseny.hu/fotoalbum_elemei/2017-2018/06-20/europai-memzeti-parkok-vilagnapja/album/index.html

