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Fényes Tanösvény – a régió legnépszerűbb tanösvénye

•Egyedülálló láperdei környezet, forrástavak láncolata

•A tanösvény 2015 óta működik

•1350 méter hosszú pallósétány, kilátó, 43 ismertető tábla

•2021-ben 120.000 látogató

A tanösvény emblémaállata: 
a mocsári teknős



Fejlesztési elképzelés: lombkorona sétány

Egy lombkorona sétány már a tanösvény eredeti koncepciójában is 
szerepelt, de a létesítéskor arra mégsem került sor. Jelen koncepció egy 
470 méter hosszú lombkorona sétány és egy 16 méter magas kilátó 
építésére tesz javaslatot, amelyek újabb turisztikai attrakcióként, 
élményelemként növelhetik a Fényes Tanösvény népszerűségét.

Kaszói erdészet

Gyomaendrőd



Kilátó – 16 méter magas

A kilátóból nem csupán maga a 
láprendszer lenne áttekinthető, 
hanem teljes körpanoráma is 
feltárulna Tata jellegzetes építészeti 
sziluettjére, a Kálvária-dombra, a 
Szent Kereszt templomra, a Fellner-
kilátóra, víztoronyra, sőt a várra is. 

És természetesen a várost távolról 
körülölelő hegyekre, a Gerecsére és 
Vértesre is. Ez a lombkorona-élmény 
egy teljesen új perspektívát kínálna a 
tanösvényre látogatók számára. 



Makó



Első, de később elvetett elképzelésünk a helyszínre: 
a Csever-árok melletti töltés



310 méter hosszú lombkorona sétány

1. pihenő 4 m 
magasan 2. pihenő 7 m 

magasan

Fényes-kilátó 12 m magas 
körfolyosója, majd 18 méter magas 
felső panoráma szintje
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Elvetés oka: a meglévő tanösvény nyugodt élményét bontotta volna 
meg, és természetvédelmi megfontolások



Második, jelenlegi koncepció: 
az egykori vizes játszótérnél magasba emelkedő nyomvonal



A lombkorona-sétány a meglévő tanösvény nyomvonaláról, egy jelenleg használaton 
kívüli (az egykori vizes játszótérhez vezető) sétányszakaszról indulna, és kisebb 
iránytörésekkel, változatos útvonalon, folyamatos 3,5%-os emelkedéssel haladna a Kis-
Égeres partján, az ott lévő fűz-, nyár- és égerfák között egyre feljebb. Közben 4 pihenő 
állomás is beiktatásra kerülne (3,5 méter, 8 méter, 12 méter és 14,5 méter 
magasságban), az újabb és újabb lombkorona-szintek látnivalóit is bemutatva. 



A lombkorona sétány innen indulna
A vizes játszótérhez érve már 3 méter magasságba 

emelkedne 

Ezen a nyílt területen egy hurokvonallal érné el a 10 
méteres magasságot A sétány utolsó 100 méteres szakasza itt húzódna

A TERVEZETT NYOMVONAL 
JELENLEGI ÁLLAPOTA



A sétány akár babakocsival, vagy 
kerekes székkel is járható lenne. A 
Fényes-patak és a látványmedence 
között felépítendő Égeres-kilátó 3 
vagy 4 szintes, körfolyosós 
rendszerű objektumként létesülne, 
valamennyi szintjén további 
érdekességeket bemutatva. 

A kilátó lépcsőin lejutva a 
látványmedencénél folytatható a 
megkezdett túra és innen akár a 
Nagy-Égeresen keresztül, akár a 
Kis-Égeres felé juthatunk vissza a 
tanösvény bejáratához. A 
kerekesszékesek illetve 
babakocsival közlekedők 
természetesen a lombkorona 
sétányon tudnak visszajutni a 
kiinduló ponthoz.

Makó







Főbb projektelemek: • Lombkorona szintbe felvezető pallósétány (470 m)
• Megfelelő tartószerkezet, állvány, statikai 

méretezéssel, alapozással
• Vízszintes pihenő állomások kialakítása (4)
• Ismertető rendszer (7 állomás)



Feladatok:

• Geodéziai felmérés
• Talajmechanika, statika
• Építészeti tervezés
• Előzetes környezeti vizsgálat 

(netán: környezeti 
hatásvizsgálat),

• Élményelemek tervezése
• Jó pályázat!

Nehézség:
• Ex-lege lápterület
• Kiemelt természeti védettség
• Finanszírozás (faanyag…)

Interaktív, közösségi tervezést 
szeretnénk!



KÖSZÖNÖM A 
MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET ÉS A 
PÁRBESZÉDET!

Elérhetőség: 
Dr. Musicz László
+36 30 247-0613

altalerszovetseg@gmail.com


