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nyílt homoki pusztagyep
először pionír társulásként a szélsőségeket jól tűrő zuzmók 
és mohák jelennek meg. Ők fékezik a szél általi homokmoz-
gást, illetve a szerves maradványaikból humusz keletkezik.

zárt homoki pusztagyep
az alföldeken, homok alapkőzeten kialakult, humuszban gazdag 
talajok zárt szárazgyepjei. a talajvízszint csökkenésével az igé-
nyesebb sztyepréti fajok lejjebb húzódnak és benépesítik az egy-
kori buckaközi vizes gyepek kiszáradt, de még humuszos talaját.

szteppesedŐ kaszálórét
a kaszálórétek övezetének legma-
gasabb térszínein kialakuló, nyár
közepére kiszáradó talajú kaszálórét,
amelynek állományai lazább talajokon alakulnak ki,
ahol a homokos hordalék rárétegződik a réti agyagra.

nádas
az 1-2 méteres sekély parti vízben
gyökerező, de fotoszintetizáló leveleikkel
magasan a vízszint fölé emelkedő növények.
a társulások uralkodó növénye a nád, mel-
lette a tavi káka és a gyékény. a part felől
érkező szennyező anyagok kiszűrésében
óriási jelentőségük van.

betelepített akácos
1750-től telepítik az akácot a homok
megkötésére a szakemberek. az akác
nagyon sikeres és kedvelt az erdészek
és méhészek körében, nem úgy
az ökológusok véleménye szerint. 
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a „Szél Hangjai Tanösvény”  közel 6000 növényfajnak ad 
otthont, melyek ma is őrzik az ősi gyepek, homoki erdők 
emlékeit. a természetes flóra és fauna mellett a „Csi ga
túra” állomásain megtekinthetőek egyes kultúrfajok is, 
mint a szóló szőlő ültetvény, a mosolygó barack és a pi-
rosló cseresznye. a tanösvény így igyekszik bemutatni 
a természet és a tu datosan, környezetbarát módszerek-
kel művelt területek egyen súlyát, mely a tanyás gazda-
ságok hagyományos művelését mindig is jellemezte.
 
a „Szél Hangjai Tanösvényen” sétálva meghallgatja a réti 
csenkeszek susogását, az akácfa virágok összecsendülését, 
az árvalányhaj szégyenlős suttogását, valamint az állat-
világ képviselőinek a füles bagolynak kuvikolását, a va-
rangyok kuruttyolását és sünök horkolását.

a tanyai hangoskodás felfedezése mellett érdemes meg-
tekinteni, hogyan válik a mosolygós sárgabarack aranyló 
lekvárrá, és hogyan lesz a bíborló meggyből ínycsiklandó 
gyümölcslé.
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mocsárrétek
Jobbára alföldi elterjedésűek. ezek a rétek tavasszal 
a gyermekláncfű, a mocsári gólyahír, a réti sás, a réti
boglárka virágszőnyegétől sárgállnak. 
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Fák, cserJék
ahhoz, hogy a hasznos élő szervezetek (katica, barna varangy, nagy 
fakopáncs stb.) aktív résztvevőivé váljanak egy ökológiai gazdálkodás- 
nak, ahhoz nem szabad megfeledkeznünk az eredeti élőhelyük meg- 
óvásáról vagy visszatelepítéséről sem. ezért sokszínű tanösvény várja 
az idelátogatókat egy sétára, hogy megismerhessék az őshonos flórát, 
melyet itt ápolunk a kiskunságon.

termesztett gyógynövények
az ökológialag termesztett gyógynövényeink alkotják elsősorban 
a mi kis házipatikánkat. tavasztól őszig folyamatosan történik 
a gyűjtésük, lehetőség szerint igazodva a megfelelő időszakhoz. 
a növény egyes részeit más-más időben jó gyűjteni, mivel eltérő 
felhasználási célterületük van.

zöldségek, gabonák
a kert néhány pontján termesztett növények is találhatóak. 
ilyenek a biozöldségek és a gabonanövények. a gabonanövé-
nyeink fontos tápanyagokkal szolgálnak a felnövekvő manga-
licák számára, így segítve a körforgást, míg különleges zöld-
ségeink (mint a batáta) a mi javunkat szolgálják. 

gyógyhatású évelŐ növények
ki gondolná, hogy tavaszi illathozóink, a fák, cserjék és más 
évelő növényeink nem csak a méheket vonzák, a levegőt teszik 
még tisztábbá, de elfogyasztásukkal szervezetünkre is áldásos 
hatással vannak.

vadon termŐ gyógynövények
a vadon termő növényeinket sokan csak gyomnövénynek 
vagy gaznak tartják, pedig ők is figyelemre méltó gyógyító 
hatással rendelkeznek, sok betegséget megelőzhetünk vagy 
kúrálhatunk vele hatékonyan. hallotta például a tyúkhúrról, 
hogy egy íncsiklandó salátaként rendben tartja a cukor- és 
a koleszterinszintet, segít az ekcéma kezelésében és a gyo- 
morfekély fájdalmainak enyhítésében is társ?
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– prAemATricum – florAviDeKe  

„Az Ősduna hordalékából lett homokszemcséket szabadon 
hordja a szél. Így vándorolnának ma is a kiskunsági bucka
sorok, ha néhány szárazságtűrő növény meg nem telepedett 
volna rajtuk.” (www.tankonyvtar.hu)

az országosan védett környezetnek és az ellenőrzött, 
védjeggyel ellátott ökológiai gazdálkodásnak köszönhe-
tően a homoki növény- és állatvilág visszahódította azt 
a területet, amely mindig is az övé volt. ezt nevezzük 
biológiai egyensúlynak, ahol baktériumok, gombák, rova-
rok, kétéltűek, madarak és kisemlősök élnek harmóniá-
ban egymással, úgy ahogy azt a természetes élelem-lánc 
kialakította. a tanyai épületegyüttesünk környezetében 
termesztett és több száz vadon termő gyógy- és fűszer-
növény él szimbiózisban környezetével és teszik életün-
ket egészségesebbé, egészebbé. látogasson el a rendek 
ökogazdaságba, ahol megismerheti a bio gazdálkodás 
csínját-bínját és feltöltődhet életenergiával természeti 
kincseink hasznos és már majdnem elfeledett alkalma-
zásával.


