
Sziágyi Madárlátta  
Tanösvények

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.



A „Sziágyi Madárlátta Tanösvények” célja az idelátogatók 
számra a természet élményközpontú bemutatása. 

Akár önállóan, de akár erdész szakember vezetésével 
lehetőség van a Sziágyi Erdei Iskola környezetében 
húzódó tanösvényhálózat bejárására – rajtuk erdei 
tornapálya, esőbeálló, külön tanösvény az óvodás 

korosztály és a kerékpárral felfedezni indulók számára-, 
miközben megismerhető a természet ezernyi csodája, 
a somogyi homokvidék változatos növénytársulásai, 

gazdag állatvilága, de bepillantást nyerhetünk az 
erdőgazdálkodás, az erdész szakma rejtelmeibe is.



HASZNOS INFORMÁCIÓK A TANÖSVÉNYEKRŐL

A túrázók figyelmét szeretnénk felhívni néhány 
tudnivalóra, amelyeket elengedhetetlennek

tartunk annak érdekében,  
hogy a kirándulás sikerrel záruljon.

A tanösvények egész évben járhatóak. 
A kiindulópontok autóval is megközelíthetőek. 

A sétához az aktuális időjárásnak megfelelő  
réteges ruházat és túralábbeli ajánlott.



A TANÖSVÉNYHÁLÓZAT  
5 TANÖSVÉNYbŐL ÁLL.

A tanösvény  
megnevezése / Jellemzői

A tanösvény  
hossza 

A tanösvény  
érdekessége

1. Sárga csiga 3215 m Óvodás korosztály számára  
ajánlott tanösvény

2. Piros levél 5070 m A tanösvényen esőbeálló 
található

3. Zöld nyúl 6092 m Kerékpárral járható  
tanösvény

4. Fekete fa 3480 m -

5. Fürge szarvas 4135 m A tanösvény erdei  
tornapályaként működik



A tanösvények bejárhatóak önállóan, vagy igényelhető 
szakvezetés a SEFAG Zrt. Sziágyi Erdei Iskolától 

(információ: SEFAG Zrt. Sziágyi Erdei Iskola  
Jákliné Mihály bernadett erdei iskola vezető,  
telefon: +36-82-553-906 , +36-30-9018-620; 

 e-mail: info@sziagyisuli.hu). 

Az önálló bejáráshoz szükséges az alábbiakban  
közölt információk (a tanösvények tulajdonképpeni 

füzetének) kinyomtatása és a tanösvények  
állomásai információs tábláinak elolvasása. 



Vigyázat: KULLANCSVESZÉLY!

A somogyi erdőkben fokozottan számítanunk  
kell különböző kullancsfajok előfordulására.  
A zárt öltözet és a riasztószerek csökkentik  

annak a veszélyét, hogy a túrán  
résztvevőkbe isbelekapaszkodjanak. 

A kullancs-csipesz segíthet szakszerű eltávolításukban. 
Tanácsoljuk mindenkinek, hogy a kirándulás befejeztével 

otthon mindenki alaposan vizsgálja át testét és  
ruházatát is, és az esetlegesen megtalált kullancsot  

a lehető leggyorsabban távolítsa el magából.



Fel kell készülni arra, hogy kijelölt WC nincs a területen,  
a legközelebbi illemhely a  

Sziágyi Erdei iskolában található. 

Kérjük, hogy a túra során ne szemeteljenek,  
MINDEN hulladékot vigyenek haza, vagy  

összegyűjtés után helyezzék el a Sziágyi Erdei Iskola 
szelektív hulladékgyűjtőibe! 

Az erdő csendjét mi is őrizzük, ne zajongjunk,  
járjunk minél csendesebben, hogy minél  

több élményben legyen részünk!



A TANÖSVÉNYEK MEGKÖZELÍTÉSE

Sziágyi Erdei Iskola,  
Rinyabesenyő  
külterület 0183/2 hrsz.

Megközelíthető:
- személygépkocsival
- különjáratos autóbusszal
-  tömegközlekedéssel Nagyatádig, 

Somogyszobig vagy Lábodig,  
onnan különjáratos busz 
szervezésében segítünk.



Kérjük, vigyázzon a tanösvények  
természeti és épített értékeire, 

hogy mások is örömüket leljék benne!



I. SÁRGA: csiga tanösvény  
3215 m.

Téma: Élet az erdőben













II. PIROS: Levél tanösvény 
5070 m

Téma: Jellemző erdőképek













III. ZÖLD: Nyúl tanösvény 
6092 m

Téma: Az erdőgazdálkodás













IV. FEKETE: Fa tanösvény 
3480 m

Téma: Állatvilág az erdőben













V. FÜRGE:  
Szarvas tornapálya  

4135 m














