Környezettudatosság

Bemutatkozunk
A helyszín látnivalóinak változatossága, gazdag növény- és állatvilága, a tanya élőlényei, értékei kiváló
lehetőséget biztosítanak az erdei iskolai programok és
természetismereti táborok lebonyolításához.

Az 1991-ben megalapított Pro Vértes Természetvédelmi
Közalapítvány egyik legrégebbi programja a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés gyakorlati
megvalósítása, melynek során a 2005-ben magalakult
Vértesi Natúrpark keretei között igyekszünk a Természet szeretetére és a napi gyakorlatban is hasznosítható
ismeretekre nevelni a gyerekeket. Minél nagyobb hatást gyakorolunk rájuk, annál inkább ragaszkodnak és
kötődnek lakóhelyükhöz és szülőföldjükhöz.
Az „Élmények a szülőföldön” jegyében kezdtük el Madárdalos Ovi és Madárbarát Iskola programjainkat, a
Madarak és Fák napi vetélkedősorozatot és az iskolákba
való „kitelepüléseket”. Továbbá gyakorlati helyszíneket
és szakdolgozati témákat biztosítunk középiskolásoknak és egyetemistáknak, az életre szóló tanulás jegyében pedig szakmai továbbképzéseket és ismeretterjesztő előadásokat tartunk. Színes és változatos terepi
és tantermi foglalkozásainknak köszönhetően egyre
több intézmény, pedagógus, diák
és hallgató csatlakozott a Vértesi
Natúrparkban kiépített Natúrparki Oktatási Közösséghez.
A Vértesi Natúrparkban, a
Vértes hegység déli lábánál, a
vértesboglári Nagy-legelőn, szemet és szívet gyönyörködtető
természeti környezetben található a Boglártanya Erdei Iskola.

Az erdei iskola fő programkínálata egy, az évszakhoz
és a gyermekek életkorához igazodó alapprogramból,
valamint kiegészítő, egyénileg választható foglalkozásokból áll. A Boglártanya környezete és felszereltsége
lehetővé teszi a többnapos kirándulások eltöltését, de
az ovisoknak és iskolásoknak akár egy napra is érdekes
programokat, interaktív foglalkozásokat kínál.
Célunk, hogy az ide érkező fiatalok a saját felfedező
útjaikon ne csak megismerjék és megszeressék a természet élő és élettelen elemeit, hanem részeseivé is
váljanak egy környezettudatos életmódnak, amit majd
magukkal vihetnek további életükbe.
Mottónk a „játszva tanulni”, és ez napi szinten is érvényesül a programjaink egészében.
A tanítás során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékszerveken keresztüli tapasztalásra, ami hozzásegíti a
gyerekeket a témák elmélyült befogadására.

A Boglártanya felújított főépületében összesen 49+18
férőhely található a következő megoszlás szerint: 2 db
10 ágyas, 1 db 9 ágyas, 1 db 8 ágyas, 1 db 6 ágyas az
emeleten és 1 db 6 ágyas a
földszinten. A szobákhoz
nemenkénti
vizesblokk
tartozik. Az elkülönített
részben 1 db 12 ágyas és 1
db 6 ágyas szoba van saját
fürdőszobával. A kísérő
pedagógusok részére további 1 db 2 ágyas szoba
áll rendelkezésre külön
fürdőszobával.
Erdei Iskolánkban a környezettudatos életmódra való
nevelés központi szerepet kap, hiszen a megújuló energiaforrások felhasználásával az épület áramszükségletét napelemmel, a meleg vizet pedig napkollektorral
állítjuk elő. A fűtési szezonban mezőgazdasági melléktermékkel fűtünk. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot és a fel/el nem használt növényi hulladékot pedig
komposztáljuk. Ezekkel a környezettudatos megoldásokkal napi szinten találkoznak a gyerekek, így jobban
oda tudnak figyelni a mindennapos környezeti szokásaikra úgy, mint az energia-, vagy vízfogyasztásra, a
hulladékkezelésre és általánosságban az élő természettel való kapcsolatukra.

Élet a tanyán

Foglalkozásainkat elsősorban a szabad ég alatt tartjuk,
kihasználva a tanya és környezetének adottságait, de
rossz idő esetén, illetve az esti programok lebonyolításához tökéletes helyszínt biztosít az épületben lévő,
természetismereti bemutatóanyagokkal gazdagon felszerelt közösségi tér és az udvaron lévő hodály, népies
nevén juhakol. A nádtetővel borított gazdasági épület
rossz időben az esőtől és a széltől, a nagy nyári forróságban pedig a kánikulától véd.
A programjainkat két részre osztottuk. A terepi foglalkozásainkat (természetismereti túrák, odúellenőrzés,
madárgyűrűzés, nyomolvasás, stb.) elméleti oktatással
és gyakorlati feladatokkal (kézművesség, ügyességi feladatok- activity, TOTÓ, stb.) tesszük még teljesebbé.

A természetismereti oktatás szakszerűségét és minőségét nemcsak a Boglártanya és környezete, hanem a Pro
Vértes Természetvédelmi Közalapítvány tulajdonában
lévő 20 km2 kiterjedésű élőhely-láncolat, az azokon
őshonos állatokkal folytatott természetgazdálkodás,
valamint képzett szakvezetők garantálják. Az ide érkező vendégeink figyelmét ráirányítjuk a változó természet újabb és újabb értékeire, mindemellett törekszünk
a minél erősebb érzelmi kapcsolatok kialakítására az
élő környezettel és a mára szinte eltűnő falusi, tanyasi
életformával.
A 6 hektáros udvaron
a gyerekek találkozhatnak őshonos háziállatainkkal: racka juhokkal, kecskékkel, parlagi
szamarakkal, lovakkal,
malacokkal és nyulakkal. A berendezett baromfiszálláson libák, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok és ősi magyar tyúkfajták várják az
eleséggel érkező gyereksereget.
A reggeli és esti foglalkozások keretében megismerkedhetnek és részt vehetnek az állatok gondozásában,
terelgetésében és a legnagyobb élményt nyújtó tojásgyűjtésben. Ennek végeredményeként pedig a konyhában együtt készíthetik a tanya háziasszonyával a
kenyérlángost, a pompost és a palacsintát.

Az udvaron kialakított gyümölcsösben és konyhakertben szintén akad tennivaló, ezért a gyerekek segíthetnek a kerti munkákban is, hogy friss gyümölcsök és
zöldségek kerülhessenek az asztalra. A tanyán megtermelt és tartósított élelmiszerekből finom lekváros és
zsíros kenyér készül, este pedig szalonnasütés várja a
programok során megéhezett csapatot.

A közösségi mukával az a célunk, hogy a gyerekek
megtapasztalják azt az egy-két évtizede még az iskolában is oktatott gyakorlati, ház körüli munkát, mel�lyel élelmiszer szükségletünk javát elő lehet állítani.
E módszerrel nemcsak a növényeket, állatokat és az
eleségüket, hanem azt a fáradságos munkát is megismerik, mellyel a megtermelt termékek, ételek az asztalunkra kerülnek.

Természeti környezet

Az erdei iskolás tematikába épített programok:

A Boglártanya Erdei Iskola adottságainak köszönhetően sikerült sokféle érdekes programot kialakítanunk, és szerencsére nem kell messzire menni ahhoz,
hogy a gyerekek élményeket gyűjtsenek, hiszen már a
tanyaudvaron szétnézve is rengeteg a látnivaló.
Az épületeken a tanyákhoz kötődő élőlények -fecskék, baglyok, búbosbankák- találnak
fészkelőhelyet a mesterséges
odúkban és műfészkekben. A
bokrosokban apróbb énekesmadarak rejtőzködnek, a levegőben
pedig nappali lepkék sokasága
lelhető fel.
Az épület udvarát elhagyva, a tanya mögötti gyepen
láthatják a legelésző racka juhokat, a játszadozó, hancúrozó ürgéket és a rájuk vadászó parlagi sast. Megismerkedhetnek a kökénnyel, a galagonyával, a vadrózsával és a kakukkfűvel, a szemük előtt ugráló sáskákkal,
tücskökkel, szöcskékkel, a sűrű bokrokban fészkelő
tövisszúró gébicsekkel és a fejük felett trillázó mezei
pacsirtákkal.
A Vértes sűrű erdeibe érkezve egy teljesen új környezet
tárul elénk. Az erdő közelsége, a lágy szellő susogása, a
szűrődő fények és a csend jelzik, hogy itt nem az ember
az úr. Vendégségbe érkeztünk a nagyvadakhoz. Rendszeresen találkozhatunk muflonnal, őzzel, szarvassal,
vaddisznóval, sőt esetenként rókával és borzzal is.

Hogyan juthatsz el hozzánk

Szabadon választható programok

A fákon lévő odúk és a csodálatosan éneklő madarak
(citromsármány, fülemüle, rigók, cinegék és légykapók)
pedig jelzik, hogy ők is részesei az erdei harmóniának.
A 2007-ben megnyitott Boglártanya Erdei Iskola a
Vértesi Natúrparkban az első olyan oktatási intézmény,
mely nemcsak szezonálisan, hanem egész évben várja az idelátogató gyermekeket. Az elhelyezkedése, az
épületek és az udvar felszereltsége, a legelő és az erdő
növény-és állatvilága, valamint a felkészült, szakképzett munkatársak által kidolgozott változatos programok lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy mindent egy
helyen találjon az ideérkező pedagógus és diák.
A folyamatos fejlesztésekkel (befogadóképesség és a szálláskapacitás növelése), az eszközbeszerzésekkel (mikroszkópok, odúk,
hálók, kerékpárok stb.) az új
programok bevezetésével (tanyasi
életformák gyakorlása) és a szabadidős tevékenységek körének
bővítésével azon dolgozunk, hogy
a jövőben is minden felmerülő
igénynek eleget tegyünk.
Kiránduljunk akár tavasszal vagy ősszel, nappal vagy éjszaka, a természet számos érdekességet rejt számunkra!
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állatgondozás, tojásgyűjtés
kerti munka
madárgyűrűzés
a Boglári Odúpark lakóinak megismerése
éjszakai túra
nappali és éjszakai lepkészet
túrák a Vértesben
kreatív kézműves foglalkozások
szalonnasütés
bográcsozással egybekötött kirándulások a Sastanyára

Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Vértes élővilága
A Vértes ragadozói
Madárfészkek földön, vízen, levegőben
Ragadozó madarak éjjel-nappal
Az odúk titkai
Természetgazdálkodás a Vértesi Natúrparkban
Ragadozómadár-fióka felnevelése és visszavadítása a természetbe
A Vértes lepkekülönlegességei
Rejtett tájakon I-III. Magyarország helyi védett
területei (filmvetítés)

Kézműves foglalkozások és bemutatók:
• Vadászati bemutató
• Fazekas foglalkozás
• Méhészet bemutatása
• Halászati előadás
• Csillagászati bemutató
Túrák a Vértesben és a környékén:

•
•
•
•
•
•

Természettudományi Kiállítás a Geszner-házban
(Csákvár)
Pusztakocsikázás a Zámolyi-medence területén
(Fornapuszta)
Kerékpáros túrák a Vértesben
Lovas kocsis kirándulások a Vértesben
Túra a Haraszt-hegyi tanösvényen (Csákvár)
Túra a Vidrafű-tanösvényen (Csákvár)

Boglártanya Erdei Iskola megközelítése:
Távolsági busszal Budapest-Mór,
Budapest-Bakonybél,
Budapest-Pápa,
Bicske-Csákvár,
Esztergom-Balatonfüred,
Esztergom-Veszprém
vonalakon a Vértesboglár szövetkezeti bolt
megállóhelyig.
A faluból 3 km-es kellemes sétával érhető el a tanya.
A gépkocsival érkezőket Vértesboglár települést
Csákvár irányába elhagyva 200 méter után egy
jobb oldali bekötő út vezeti el az erdei iskola
épületegyütteséhez.

BOGLÁRTANYA
Erdei Iskola

Szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények, eszközök:
• Játszótér, sportpálya
• Csocsó, ping-pong, stb.
• Sakk, társasjátékok
• Ismeretterjesztő kiadványok

Szeretettel várunk

Pro Vértes Nonprofit Zrt.

8083 Csákvár, Kenderesi utca - Geszner-ház
Telefon/fax: 22/354-420
E-mail: provertes@provertes.hu
www.provertes.hu, www.vertesinaturpark.hu

