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Biológustábor 
Az első biológustábort 20 éve tartottuk a Mecsekben 

 

Amit az idei táborról tudni kell: 

 

HOL lesz? 

A Mecsekben, Orfű központtal 

 

MIKOR lesz? 

2006. augusztus 7-től 13-ig. 

 

KINEK szervezzük? 

Bárki jelentkezhet, aki késztetést érez a részvételre. Túljelentkezés esetén a jelentkezési 

sorrendtől ill. az előleg befizetésének időpontjától függ a részvétel lehetősége. 

Minimum 18, maximum 23 fővel indul a tábor. 

 

PROGRAM: 

Naponta gyalogtúrák, növény-, társulás- és állatismeret, mikroszkópi és ökológiai 

vizsgálatok, barlangtúrák, malom múzeum, jó idő esetén egy alkalommal fürdőzés. 

 

ELLÁTÁS: 

 

- napi egyszeri meleg étkezés 

- hideg-meleg vizes zuhany 

- angolvécé 

- szállás a faluban 

 

MENNYIÉRT? 

A részvételi díj az ellátás és a programok költségeit fedezi. Előre láthatóan 12 500 Ft 

lesz. (A végső összeg a létszámtól és pályázatoktól függ.) 

 

JELENTKEZÉS: 

- minél előbb 

- előleg (3 000 Ft) befizetése febr. 20-ig. Az előleget csak akkor tudunk visszaadni, 

ha visszalépés esetén csere lehetősége fennáll. 

 

A jelentkezéseket fogadja: 

 

Fauszt András és Nagy Andrea 

 

 

 



50 
 

Kedves Táborozónk! 

 

 

Örömmel üdvözöllek a 2006-os év leendő biológustáborozóinak körében! Biztosan nagyon 

várod már levelemet, sőt az indulás időpontját is.  

 

Először a költségekről szeretnélek tájékoztatni. A tábor számodra önköltséges. Ezen azt 

értem, hogy a szállás, utazás, szakvezetés és a belépők, valamint az étkezési alapanyagok árát 

kell befizetned – összesen 13 000 Ft-ot. A szállás napi 1 200 Ft + mosatás – 400 Ft, összesen 

7 600 Ft. Az útiköltség – buszok – diákjegyként számolva – 800 Ft. Múzeumi és barlangi 

belépők, valamint a szakvezetés és strandfürdő díja kb. 2 500 Ft. A fenti költségek összesen 

10 900 Ft-ot jelentenek. A fennmaradó kb. 2 000 Ft az étkezési hozzájárulásod. 

A részvételi díjat legkésőbb a tanévzáró ünnepély napjára kérem!!! 

 

Étkezés: 

Minden nap közösen fogunk vacsorát főzni – ennek költségeit a közösből álljuk -, a reggelit és 

a kiránduláshoz szükséges szendvicseket a táborozók maguk biztosítják. Orfűn van 

bevásárlási lehetőség. A részt vevők megrendeléseit (tej, kenyér) minden nap továbbítjuk a 

bolt felé és reggelenként közösen – az ügyeletesekkel – együtt megyünk érte. Az egyéb 

élelmiszereket mindenki maga szerzi be. Nem szükséges tehát egész heti hideg élelmet 

cipelni. Az első napra igen, de vacsit akkor is készítünk. 

 

Szállás: 

Orfűn, a Négy fenyő kulcsosházban lesz. Zuhanyzó, megfelelő tisztálkodási lehetőségek 

biztosítottak. Konyha, szabadtéri tűzrakóhely is rendelkezésünkre áll.  

 

Utazás: 

Az autóbusz állomáson találkozunk aug. 7-én 7 óra 10 perckor. A buszunk 7.20-kor indul 

Pécsre. 9.30-kor utazunk tovább. Orfűre 10.10-kor érkezünk. 

Haza aug. 13-án 15.05-kor vagy 16.46-kor érkezünk. 

 

Felszerelés: 

- túrázáshoz megfelelő, réteges ruházat, 

- lehetőség szerint egy váltócipő, 

- esőköpeny, 

- könnyű sapka, napszúrás ellen, 

- kis hátizsák a kirándulásokhoz, 

- szendvicseknek zacskó, szalvéta, 

- bicska vagy kés, 

- toll, ceruza, 

- ha van távcső, esetleg fényképezőgép, 

- tisztálkodási felszerelés, 

- krumpli, hagyma, sütnivaló a tábortűzhöz, 

- üveg az ivóvíznek, 
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- szúnyog- és kullancsriasztó kenőcs vagy spray, 

- fürdőruha. 

 

A barlangi túrára (nem az abaligetire, hanem a „kalandtúrásra”) hozz egy olyan nadrágot és 

pulcsit, aminek nem baj, ha kimoshatatlanná válik, esetleg elszakad, a cipő is nagyon sáros 

lesz.  

 

Egyéb:  

Célszerű a kirándulás előtt legalább 3 nappal elkezdeni a B-vitamin szedését. Napi 3 darabot 

ajánlok a Polybé tablettából. Érdemes  a kirándulás egész ideje alatt szedni, mert a kullancsok 

nem szeretik a szagát és kisebb valószínűséggel harapnak belénk. Figyelem: semmiképpen 

nem helyettesíti a rendszeres ellenőrzést! 

 

Több napos rossz idő esetén pécsi múzeumlátogatás esedékes.  

 

Mivel a szálláshelyen adott a szobák férőhelye, ezért sátorban szeretnénk megoldani 5 ember 

alvását. A sátrazókkal személyesen egyeztetek.  

 

Ha bármilyen kérdésed, problémád van, megtalálsz a gimiben vagy a következő 

telefonszámon: 74/…-…. 

 

Ezt az ismertetőt hozd magaddal, hátha segít! 

 

Jó készülődést, a nyárra jó pihenést, feltöltődést kívánok: 

 

                                                                                                   Nagy Andrea 

 

 

Bonyhád, 2006. május 25.  

 

 

 

 

A résztvevők névsora 

 

 

7.a osztály: 

Köpenczei Gergő 

Mailach Petra 

Neukirchner Elizabet 

8.a osztály: 

Nagy Róbert 

Nagy Tamás 

Schumacher Norbert 
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9.a osztály: 

Gerner Viktor 

Róth Gergő 

9.c osztály: 

Farkas Virág 

Tóth Ferenc 

9.e osztály: 

Bakó Ágnes  

Szűcs Mariann 

10.a Osztály: 

Szudi Gábor 

10.c osztály: 

Becze Dénes 

Ferenczi Tamás 

Gänszler Gergő 

Hosszú Ivett 

Kasler Máté 

Kerekes Krisztina 

Palkó Ákos 

11.a osztály: 

Lohn Annamária 

Szudi László 

11.b osztály: 

Dömötör Zsuzsanna 

Katona Barbara 

11.c osztály: 

Kerekes Ágnes 

Laufer Csilla 

Laufer Noémi 

 

Kísérők: 

Fauszt András 

Győrfi Tímea 

Nagy Andrea 
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Szakmai beszámoló 

Biológiatábor 

2006. augusztus 7-13. 

Orfű 

 

 

A bicentenáriumi tanévben tartottuk meg iskolánk történetének 20. biológiatáborát. A 

táborok szervezése nem volt folyamatos, mert a 90-es évek végén nem tudtunk pályázati 

támogatáshoz jutni és az iskola anyagi helyzete sem tette lehetővé a finanszírozást. 2002-ben 

sikerült ismét beindítani a tábort, meglehetősen szerény létszámmal. Külsős gyerekeket is 

vittünk, ami a munkát jelentősen megnehezítette. Abban az évben pályázati és alapítványi 

támogatást is kaptunk. A következő esztendőtől kezdve egyre bővülő létszámmal sikerült 

megszervezni táborunkat. Sajnos azonban a pályázati lehetőségek folyamatosan szűkültek, ill. 

olyan feltételeket szabtak, melyeknek képtelenek voltunk megfelelni. Így 2004-től kizárólag a 

részvételi díjakból és az alapítványi támogatásból gazdálkodhatunk. Utóbbit ez úton is 

szeretném megköszönni. 

Az 1. és a 20. tábor is Orfű központtal szerveződött. Cél a Mecsek természeti értékeinek 

megismerése volt.  

 

33 jelentkezőből tanév végére 27 résztvevő maradt, ők mindnyájan el is jöttek a táborba. 

Sajnos egy gyerek az első napon lesérült, ő a 3. napon hazautazott. Még 5 fő hagyta el a tábort 

egy nappal a befejezés előtt, mert hétfőtől edzőtábor kezdődött nekik és kicsit rendbe akarták 

szedni magukat előtte.  

 

A tábort én szerveztem, segítőként Fauszt András és felesége vállalt oroszlánrészt. 

Köszönöm munkájukat!  

 

Hétfőn 10.10 perckor érkezett a csapat nagyobbik része. Jómagam néhány gyerekkel az 

iskolai kisbusszal érkeztem – kicsit előbb-, a táborhoz szükséges anyagokat szállítottuk és 

pakoltuk. Köszönöm a szállítási lehetőséget! 

Ezen a napon Abaligetre túráztunk át csendes esőben. A barlangot és a denevérmúzeumot 

tekintettük meg. Hazafelé sikerült magunkat nagyon összesározni. Este András a Mecsek 

természetföldrajzáról tartott diaképes beszámolót. 

 

Kedden a Jakabhegy volt a cél. Szemerkélő esőben indultunk, szerencsére mire odaértünk 

kisütött a nap és pazar kilátásban volt részünk. Útközben bükkös-, cseres-tölgyes- és 

gyertyános-tölgyes társulásokkal ismerkedtünk. A vállakozókedvűek „leszaladtak” a babás 

szerkövekhez is. Kőzet- és talajminták gyűjtése után a Pálos kolostor romjainál pihentünk 

meg.  

 

Szerdán a Tubest és Kis-Tubest céloztuk meg. Némi kényszerpihenőt és az autósport 

szerelmeseinek nagy élményt okozott, hogy egy sportautót teszteltek az úton, melyet 

kereszteznünk kellett. A János kilátóból gyönyörködtünk a tájban, majd ismét talaj- és 
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kőzetmintákat szedtünk. Hazafelé sziklagyepet, lejtősztyepprétet és karsztbokorerdőt 

tanulmányoztunk. Hazatérve a begyűjtött mintákat elemeztük.  

 

Csütörtökön a Malom múzeumban jártunk, ahol részt vettünk egy kenyérsütési 

bemutatón. 16 db kenyeret kaptunk, amit aztán nagy élvezettel fogyasztottunk el. Délután 

felkerestük az orfűi kilátót, majd vízmintákat gyűjtöttünk az Orfűi-tóból. Ismerkedtünk a vízi 

életközösségekkel. Szállásunkon mikroszkóppal vizsgáltuk meg a mintákat. Számtalan 

állatkát és moszatot találtunk benne. Akinek még ezek után is maradt egy kis energiája, az 

növényt határozott, ill. növényi metszeteket készített.  

 

Pénteken a tábor leghosszabb túráját tettük meg. A Melegmányi- és Nagy-Mély-völgyeket 

kerestük fel. Megcsodáltuk a mésztufagátakat és a patakban élő apró rákokat, rovarokat és 

laposférgeket. Megismertük a szurdokerdő növényzetét. Este megtartottuk a 

szecskaavatónkat, amely nem volt túl népszerű a leendő 11.c osztályosok körében. 

 

Szombatra a Spirál víznyelőbarlang „megmászása” volt betervezve. A segítők péntek este 

kijöttek, de sajnos hiába, mert a zuhogó eső elmosta a programot. Délutánra kedvezőbbé 

vált az időjárás, így néhányan a betervezett fürdőzést ejtették meg, a többiek pedig a Herman 

Ottó tóhoz túráztak. Este növényföldrajzi- és társulástani előadás következett, melyet én 

tartottam. 

 

Vasárnap a tábor résztvevői közel két órán át tartó vetélkedőn adtak számot a hét során 

megszerzett ismeretekről. A jutalmak egy részét vásároltam, egy részét pedig Hilbertné 

Szemenkei Katalin bocsátotta rendelkezésünkre (a Curie Versenyről megmaradt ajándékokat). 

Mivel kettős jubileumi évben járunk (200. tanév; 20. biológiatábor), ezért meglepetésként 

feliratos pólókat is rendeltem a résztvevőknek.  

 

Az étkezést jórészt közösen oldottuk meg. Reggelire margarint, dzsemeket, mogyorókrémet 

stb. vásároltam, nyársaláshoz pedig szalonnát és kolbászt. Minden nap főztünk: gulyás, 

raguleves túrós ill. sajtos tészta, pörkölt tésztával és savanyú uborkával, milánói makaróni ill. 

bolognai spagetti, paprikás krumpli, sült csirke burgonyával és savanyúsággal szerepelt az 

étlapon. Rengeteg tea fogyott. 

 

Az ügyeleti rendszer nagyon jól működött, a gyerekek lelkesen, szorgalmasan vettek részt a 

főzésben, bevásárlásban és egyéb feladatokban.  

 

Jövőre ismét szeretnénk tábort szervezni, valószínűleg kicsit távolabbi helyszínnel.  

 

 

 

                                                                                                             Nagy Andrea 

                                                                                                               táborvezető 

 

Nagymányok, 2006. augusztus 17. 
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Pénzügyi beszámoló 

Biológiatábor 

Orfű, 2006. augusztus 7-13. 

 

 

 

Bevételek   

 a részt vevők befizetése (27 fő) 324 000 Ft 

 az iskolai alapítványtól 135 000 Ft 

 tavalyról maradt     3 685 Ft 

Összes bevétel:  462 686 Ft 

   

Kiadások   

 szállás (30 fő) 

utazás 

belépők, malom-program díja 

eszköz (filmek, film előhívás,  album, 

gyógyszer, kötszer) 

jutalmazás, pólók 

192 087 Ft 

  13 595 Ft 

  33 000 Ft 

  30 627 Ft 

   

  62 489 Ft 

 étkezés, tisztítószerek   108 323 Ft 

Összesen:   440 121 Ft 

 

Maradvány:  következő évre félretéve    22 565 Ft 

 

 

 

 

A vetélkedő anyaga 

 

 

 

TOTÓ  (13+1 pont) 

 

1. Milyen kőzetekből állnak a babás szerkövek? 

1. andezit 

2. konglomerátum 

3. homokkő 

 

2. Milyen kőzetben van az uránérc? 

1. szürke homokkő 

2. vörös homokkő 

3. mészkő 
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3. Melyik nem északi vízgyűjtő a Mecsekben? 

1. Baranya-csatorna 

2. Karasica 

3. Völgységi-patak 

 

4. Hány denevérfaj él a Mecsekben? 

1. 11 

2. 21 

3. 31 

 

5. Hol él bánáti bazsarózsa? 

1. a Nagymezőn 

2. a Melegmányi-völgyben 

3. a Pintér kertben 

 

6. Hány méter magas a Tubes? 

1. 603 

2. 534 

3. 611 

 

7. Hol láttunk égeres láperdőt? 

1. Jakab-hegyen, a pálos romoknál 

2. Orfű, Malom múzeumnál 

3. Abaligeti-tónál 

 

8. Melyik a legbővízűbb forrás? 

1. Melegmányi-forrás 

2. Vízfő-forrás 

3. Sárkány-kút 

 

9. Mekkora a legnagyobb méretű denevér szárnyfesztávolsága? 

1. 25 cm 

2. 37 cm 

3. 1,7 m 

 

10. Milyen rovarokból van sok a Spartacus kulcsosháznál? 

1. zöld lombszöcske 

2. szitakötő 

3. énekes kabóca 

 

11. Milyen típusú növények jellemzőek tavasszal a bükkösökre? 

1. egyévesek 

2. évelők 

3. hagymás-gumós növények 
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12. Milyen társulások jellemzőek a Mecsek északi részére? 

1. gyertyános-tölgyesek és bükkösök 

2. cseres-tölgyesek és bokorerdők 

3. szurdokerdők és lejtősztyepprétek 

 

13. Melyik társulások talaja a rendzina? 

1. lejtősztyepprét, sziklagyep 

2. cseres-tölgyes 

3. bükkös 

 

13+1. Hol nő a kapotnyak virága? 

1. a hajtás végén 

2. az avar alatt 

3. a levelek tövénél 

 

 

NÖVÉNYHATÁROZÁS 

2 db növény felismerése, meghatározása, magyar név, latin név, család – 4 perc alatt (2x3 

pont) 

 

KISELŐADÁS 

A csapatok sorszámot húznak. A kapott témát kifejtik. (5 pont) 

1. A Mecsek kőzetei, keletkezésük, jellemzőik 

2. A kenyérkészítés  

3. Karsztos formák és keletkezésük 

4. A Mecsek növénytársulásai 

5. Talajvizsgálati módszerek 

 

SZAGMINTA FELISMERÉSE (2-2 pont) 

dió, üröm, menta, torma, fekete bodza 

 

BEGYŰJTŐS (2-2 pont) 

10 perc alatt kell a csapatoknak begyűjteni a következő növényeket: fekete bodza, parlagfű, 

nagy csalán, katángkóró, húsos som, pettyegetett tüdőfű. 

 

FOGALMAK  

A csapatok számot húznak és megadják a fogalom magyarázatát. 

1. konglomerátum, 2. geotermikus grádiens, 3. nudum bükkös, 4. szegélyhatás,  

5. halomsír 

 

SZÓLÁNC 

2 perc alatt kell minél hosszabb szóláncot alkotni növénynevekből 
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TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

1. levele felül sima, oldalerei párhuzamosak, levélszél hullámos 

2. fája főleg tűzifa, levele kétszeresen fűrészes, oldalerei párhuzamosak 

3. társulásalkotó fa, levele karéjos, hajtásvégei bársonyosak 

4. a Mecsek jellegzetes fája, illír flóraelem, levélfonáka ezüstös 

5. a szurdokerdők jellemző fája, levele szárnyasan összetett 

 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

Két sorozat – csapatok sorrendjében, utána rablós, rossz válasz esetén pontlevonással (+2; -1 

pont) 

1. Milyen kőzetből van a Zsongorkő? 

2. Mikor alapították a pálos kolostort? 

3. Közelítőleg milyen távolság van a Mecsek keleti és nyugati széle között? 

4. Közelítőleg milyen távolság van a Mecsek északi és déli széle között? 

5. Milyen nép halomsírjait láttuk? 

6. Hányat ver a denevér szíve téli álomban? 

7. Hány m magas a Tubes? 

8. Hány m magas a Jakab-hegy? 

9. Milyen hosszú az Abaligeti-barlang bejárható része? 

10. Miért baj, ha télen többször megzavarjuk a denevéreket? 

11. Mit fogyasztanak a világ különböző részein a denevérek? 

12. Mi a fonolit magyar neve? 

13. Hány Celsius fok van a barlangban? 

14. Mi a dolina? 

15. Hány m magas a Mecsek legmagasabb pontja? 

16. Mi van a szalmacseppkő belsejében? 

17. Hol van óidei gránit hazánkban? (2) 

18. Miért „Paplika” az Abaligeti-barlang? 

19. Milyen csodabogyó van a Mecsekben? (2) 

20. Hol van a mecsextrém park? 

21. Mi a neve a Tubes kilátójának? 

22. Mikor készült el? 

23. Hol van a pécsi TV-torony? 

24. Mi az édesvízi mészkő másik neve? 

25. Honnan hozták Orfűre a szárazmalmot? 

26. Mikor volt fiatal az olajprés anyagát adó tölgyfa? 

27. Milyen forrás táplálja az orfűi tavakat? 

28. Miért lehet télen is őrölni az orfűi malomban? 

29. Milyen rali-autót láttunk? 

30. Mit jelent az endemikus kifejezés? 

31. Mik a reliktum-fajok? 

32. Milyen mély a Spirál-barlang? 

33. Mi a kulcsosház neve, ahol többször is pihentünk? 
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SORKÉRDÉSEK 

(tartalék) 

1. Milyen környezeti tényezők játszanak szerepet a társulások kialakulásában? 

2. Milyen fásszárú fajok vannak a karsztbokorerdőkben? 

3. Sorold fel a 7 magyar törzs nevét! 

4. Sorold fel az orfűi tavak neveit! 

5. Hogyan csoportosítjuk a Mecsek kőzeteit? 

6. Milyen hozzávalói vannak a kenyérnek? 

7. Sorold fel a klímazonális társulásokat tengerszint szerinti magasságnak 

megfelelően! 

 

 

 

Visszaemlékezés 

 

 

A suli alapítása 1806-ban Sárszentlőrincen történt. Ebben az évben emlékeztünk meg az 

évfordulóról. Kézenfekvő volt, hogy valamiféle kapcsolódási pontot keressünk ehhez a jeles 

évfordulóhoz és megpróbáltuk összeszámolni az előző táborokat. Az biztos, hogy a legelső 

tábort Kati Orfű központtal szervezte. Számolásunk szerint (mert sajnos beszámoló nem 

maradt fenn az első táborokról) a 2006-os volt a 20 biológia-tábor. Innét jött az ötlet, hogy 

feliratos pólót készíttetünk. A csoportképen mindenki ebben pózol. 

A szállítást az iskola kisbuszával Gscheidt János bonyolította le. Így nem volt velünk 

gépjármű, mint a többi táborban.  

A családommal sokszor megfordultam Orfűn, így előre felderítettem a terepet. Sajnos elég 

rendetlenség volt a szálláshelyen, de a gondnok ígérte, hogy kitakarít. Ezt meg is tette, ennek 

ellenére a 3. vagy 4. napra többünknek begombásodott a lába. A patika nagyon messze volt, 

csütörtökön gyalog mentem le gomba-ellenes szerért.  

Férjem ahhoz a barlangászcsoporthoz tartozott, amelynek a tagjai feltárták a Spirál 

víznyelőbarlangot. Elvállalták, hogy a táborozókat leviszik egy kalandtúra keretében a feltárt 

részekre. Ki is jöttek, de aznap hatalmas zápor volt, így ez a program elmaradt. Este viszont 

Gergő néhány vállalkozó kedvű gyerekkel felment a barlangászok táborhelyére. Már jól 

besötétedett, mire visszaértek.  

Mivel a kisbuszba sok eszköz befért, színesíteni tudtuk a szakmai programot kőzetvizsgálattal 

és mikroszkópból is két főre jutott egy-egy.  

A  Melegmányi-völgy felkeresésekor Andrást bíztattam (ő ment elöl), hogy vágjunk le egy 

nagy kanyart. Ebben természetesen benne volt az eltévedés lehetősége (kaland), de végül 

András nem hagyta el a turistautat, így simán vettük az akadályt.  

A 10.c osztály tagjai nehezen viselték, hogy az „öregek” (régebbi táborlakók) többségében 

fiatalabbak voltak, mint ők. Az esti játékokba igyekeztünk bevonni őket, de sajnos ezt 

egyfajta szecskáztatásként élték meg. Szó sem volt ilyesmiről. A szecskaavatón emiatt nem 

volt a megszokott, jó hangulat. 
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Az étkezések körül is volt két emlékezetes eset. A sült csirkét lábasban kellett elkészíteni, 

mert nem volt jó a sütő. Rengeteg darázs volt, sok beleesett a zsírba, nem győztem őket 

kihalászni. El is neveztem az ételt: sült csirke darázsmártással. Ugyanezen a napon osztottam 

a kaját és megláttam egy „csupasz” csontot a húsok között. Hirtelen ötlettől vezérelve 

rátettem a soron következő fiúcska tányérjára hús nélkül. Ő meg megszeppenve, szó nélkül 

tovább ment volna, ha nem esett volna meg rajta a szívem és nem adtam volna neki egy 

rendes csirkecombot. 
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