Erdei Iskola elhelyezkedése:
Huszárokelôpuszta a Magas-Bakony északi lábánál fekszik, a Gerence-patak völgyében, Bakonybéltôl mintegy
9 km-re.

Szeretettel várjuk erdei iskolánkba
a természetkedvelô gyermekeket, felnôtteket,
az erdei iskolás csoportokat,
a pihenni és kikapcsolódni vágyó
családokat baráti társaságokat!

Buszmegálló a park kapujában található, része a PápaZirc, Budapest-Pápa közútvonalnak.
Gyôrtôl 50 km, Veszprémtôl 40 km, Pápától és Zirctôl
egyaránt 20 km távolságban fekvô terület, jól és könnyen
megközelíthetô, bármely irányból akár autóval, vagy
kerékpárral is.

Bakonyi Kisbetyár
Erdészeti Erdei Iskola
Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt.

BAKONYBÉLI ERDÉSZET

Érdeklôdés, jelentkezés:
BAKONYERDÔ ZRT. Bakonybéli Erdészet
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 7.
Tel.: (06 88) 595 100, Fax.: (06 88) 461 012
Kapcsolattartó:
Lunk Eszter erdei iskola vezetô
Mobil: (+36 30) 299 2559
lunk.eszter@bakonyerdo.hu
www.bakonyerdo.hu

VÉDJÜK A TERMÉSZETET!
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A Dunántúl egyik legszebb, természeti és
kultúrtörténeti értékekben gazdag vidéke a
Bakony térsége.
A hegység lábánál húzódó, a hajdani betyárok búvóhelyeként elhíresült Gerencepatak völgyében fekvô Huszárokelôpuszta,
ad otthont a környezettudatos gondolkodás
és magatartás kialakítását célzó, gyakorlati
tapasztalatszerzésen alapuló, élményekben
gazdag iskolai foglalkozások, egyéni és csoportos túrák, kirándulások számára alkalmas
Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskolának.
A 4 hektáros
gondozott
parkban bújik meg a 36
fô befogadására kiépített
szállóépület,
7 szobájával,
egyszemélyes illetve emeletes ágyaival. Jól
felszerelt tanterem (mikroszkópok, nagyítók,
vizsgálóeszközök, szakkönyvek), játszótér,
sportpálya, szalonnasütô, rönkbútorok segítik
az oktatást, tanulást a kikapcsolódást, aktív
pihenést.
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Természetismereti és tanösvény túrákon,
erdei iskolás foglalkozásokon szakvezetôk
irányításával megismerhetik, felfedezhetik
a környék természeti és kulturális kincseit,
az erdô növényeit, állatait, a patak, a rétek
élôvilágát. A Hubertlaki tanösvény 8 km-es
körútján elhelyezett ismertetôtáblák bemutatják az erdei ökoszisztémák alkotóit,
ismereteket nyújtanak az erdôgazdálkodás
alapfogalmairól, az erdô sokszínûségérôl.
A tanösvényen sétálva sok élmény, számtalan ismeretanyag várja a látogatót. Mindemellett a foglalkozások során elmélyíthetik iskolában szerzett tudásukat, megfigyelhetik az idôjárás
változásait, a park madarainak költési szokásait, megtanulhatják a
szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát, az egészséges táplálkozás fontosságát.
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A természet varázsát ontja bôven.
A fûben, a virágban és a kôben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
(Shakespeare)

Programkínálatunk:
Erdei iskolás foglalkozásaink mellett a helyi
és környékbeli látnivalók felkeresése,
kézmûves foglalkozások, szervezett túrák
színesítik az itt eltöltött idôt.
Éjszakai túráink során megfigyeljük az
erdôben élô állatokat, mindenki kipróbálhatja bátorságát.
A barangolások során felfedezzük a Gerence-patak völgyét,
az Odvaskô barlangot, a Forrasztókôi egzótakertet, és még
számos érdekességet. A hosszabb túrák alkalmával gumikerekes kisvonat, lovaskocsi áll igény szerint a látogatók rendelkezésére.
Kézmûvesek bevonásával lehetôség nyílik a régi kismesterségek, mint a fafaragás, kenyérsütés, nemezelés, bôrmûvesség, könyvkötés, gyertyaöntés gyakorlására, emléktárgyak készítésére.
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