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EGY JÓ TANÖSVÉNY ISMÉRVEI (néhány a sok közül)

• A látogatók irányított, kíméletes vezetése az esetleg érzékeny természeti 
területeken is;

• Bepillantást nyújt a védett értékek életébe, de nem okoz visszafordíthatatlan 
zavarást;

• Élményt, szolgáltatást nyújt, melyet szívesen vesznek igénybe;

• Akár önálló turisztikai attrakcióként is megállja a helyét;

• Nem túl hosszú, nem unalmas;

• Ha rövid, akkor is legyen „apropója”;

• Az ismertető táblák szövegei legyenek autentikusak, de közérthetőek is!;

• Soha ne legyenek terjengős szövegek! Inkább alkalmazzunk QR-kódokat vagy 
egyéb virtuális megoldásokat;

• A táblák legyenek színes ábrákkal, grafikákkal tagoltak!;

• Váljon a szabadidős és iskolai szemléletformálás fontos bázisává!;

• Legyen kellő anyagi alap és szándék a fenntartásához, időnkénti megújításához!;

• Legyenek egyértelmű útbaigazító táblák, térképek is!

• Legyen esetleg internetes háttérinformáció is!;



Tatát a „Ramsari Város” (Wetland City) címe is 
aktív szerepvállalásra kötelezi a tanösvények terén 



1. Dunaalmási Kőpite Túrakörök
2. Fényes Tanösvény
3. Réti-tó Tanösvény
4. Tatai Kálvária-domb

5. Tatai Öreg-tó sétaút
6. Által-ér völgyi Tanösvény
7. Vértesszőlősi Előember Telep
8. „Tájban élő ember” Túraútvonal

9.  Kocsi Hosszú-völgy T.
10. Gerecse Kapuja T.
11. Tardosi Malom-völgy
12. Péliföldszentkereszt Szent-kút
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13.  Kismosó-forrás
14. Szelíd energia T.
15. Nagy aggófű T.



2013: Duna-Gerecse Turisztikai NKft. 
beruházásában 5 tanösvény épült 

•indító tábla 4 nyelven
•interaktív állomás
•5-10 tanösvény oszlop
•vezetőfüzet 4 nyelvű összefoglalóval
•érintőképernyős információs felület







2014: „Séta az ősi hullámok hátán” mobilapplikációs sétaútvonal az 
Öreg-tó körül – 5,1 km, 13 állomás



Szelíd Energia Tanösvény, Természetes Életmód módszertani 
központja – Agostyán, Ágoston-ligeti Ökofalu



2015: Fényes Tanösvény – 1,4 km, 8 állomás (+34 kis tábla)



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



2016: Réti-tó tanösvény – 2,6 km, 10 állomás



2018: Dunaalmási Kőpite Túrakörök – 9,3 km, 32 állomás 







2019: Forrás Tanösvény – 0,3 km, 4 állomás 



2019: Forrás Tanösvény – 0,3 km, 4 állomás 



2019: Forrás Tanösvény – 0,3 km, 4 állomás 



2020: Nagy aggófű Tanösvény – 0,3 km, 5 állomás 



Jó tapasztalat: több szervezet 
együttműködése, az összefogás ereje



2020: Tájban Élő Ember ökoturisztikai útvonal – 70 km



70 km jelölt turistaút, 12 ismertető tábla, 1 kerékpáros pihenő, 2 
interaktív tér, 150 útirányjelző tábla



VESZÉLYEK!!!



GONDOZATLANSÁGBÓL FAKADÓ ÁLLAGROMLÁS, SZÁNDÉKOS 
RONGÁLÁS, TÚLHASZNÁLAT, SZEMETELÉS, JÉGESŐ…



MI LEHET 
A MEGOLDÁS?



MEGFONTOLANDÓ…

• Nem kell mindenütt tanösvény (inkább kevesebb helyen, de igényesebbet);

• Teremtsünk bevételt a tanösvényeknek! (a belépőjegy nem ördögtől való);

• Nyújtson élményt, extra szolgáltatást (amit sehol másutt nem kaphatsz meg);

• Gondos tervezés, szakmai és civil partnerek megnyerése;

• Kombinálja a klasszikus „táblás” módot a mobilapplikációval és vezető füzettel;

• Színvonalas technikai megoldások, első osztályú kivitelezés!

• SZEMÉLYZET!!! Napi jelenlét, védnökség…

• Alakítsunk ki gépjármű parkolót, kerékpár tárolót!;

• Teremtsünk hagyományt, akciókat a tanösvény használatához!;

• Fordítsunk gondot az időnkénti megújításra!;

• Rongálásokat azonnal pótolni, javítani!;

• Használjuk ki az internet és közösségi média előnyeit!;



Újabb tanösvény a Réti-halastavaknál

ÉLMÉNYÖSVÉNY!

6000 méter hosszú klasszikus tanösvény, 
DE:

minden korosztálynak kikapcsolódást nyújtó, komplex 
szolgáltatásokat nyújtó élményösvény 35 hektáron.

Büfé, 
gépjármű parkoló, 
ökológiai játszótér, 

fotóslesek, 
kilátók, betekintők, 

pallósétány, 
pihenőhelyek, esőbeállók,

padok, tűzrakó helyek

+
Élőhelyrekonstrukció (tavak + Csever-árok)

különböző vizes élőhelyek kialakítása

=
Ramsari Városhoz méltó módon!
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Új fókusz egy védett 
területen belül: egy 

tanösvény hozzájárulhat 
egy másik, érzékeny 

terület megóvásához is!

Öreg-tavi (Tófarki) Labirintus



Különösen fontos, hogy a délnyugati öböl az ott 
megtelepedett növény- és állatfajok megőrzése 

érdekében ZAVARTALAN maradjon!
(sup, kajak, csónak kizárása)



Öreg-tavi (Tófarki) Labirintus



A vízi tanösvény kb. 2000 méter kenuzható ártéri ágrendszerrel, 800 méter
pallósétánnyal valósulna meg. Ökológiai hozadéka lenne egy 5 hektáros öböl
visszaadása az Öreg-tónak, amely biológiai szűrőmező szerepet is betöltene.

Vízi tanösvény a tatai Öreg-tavon (Tófarki Labirintus)



Fejlesztési elképzelés a Fényes Tanösvényen: lombkorona sétány

470 méter hosszú lombkorona sétány és egy 16 méter magas kilátó 
építése a Fényes Tanösvény egy kihasználatlan, lezárt területrészén.
Ez újabb turisztikai attrakcióként, élményelemként növelheti a Fényes 
Tanösvény népszerűségét.



CÉL: TERVEZZÜNK ÉS ÉPÍTSÜNK JÓ TANÖSVÉNYEKET, 
TEREMTSÜK MEG A TANÖSVÉNYEK KULTÚRÁJÁT!

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


