Természetföldrajz évközi terepgyakorlat információk, 2021. ősz
A terepgyakorlat időpontja: okt. 5., 6., 7. (végzés minden nap kb. 16 órakor, de ez a helyszíntől és a csoport
tempójától függően erősen változhat)
1) A terepgyakorlat mindenki számára 3 napból áll.
2) Aki rendkívüli ok (elsősorban betegség) miatt hiányozna valamelyik napról, az jelezze emailben (lehetőleg
előre emailben) az adott napot vezető oktatónak. 1 nap indokolt hiányzás pótolható egyéb feladattal, több nap
hiányzás már nem.
3) Hoznivalók a terepi kirándulásokra: jegyzőkönyv (=füzet v. papírok, amire írni lehet, lehetőleg kemény
borítóval, dossziéval), toll, terepi mozgásra alkalmas ruha (túracipő, esőkabát), elemózsia (ételvásárlásra nem
fogunk időt szánni!!), fényképezőgép.
4) A terepi kirándulások alapján készült beadandó feladat: a jegyzőkönyv otthon tisztázott változata (kézzel
írott v. szövegszerkesztővel készült egyaránt jó; egymásról másolás felfedezése természetesen elégtelennel
jár!). Napok szerint külön jegyzőkönyvvel, elküldeni annak a tanárnak kell, aki az adott napot vezette!
Határidő: okt.11.
5) Aki korábbi félévben teljesítette már valamelyik napot ebből a terepgyakorlatból, annak elég csak azt
pótolnia, ami hiányzik. Aki ebben érintett, az Telbisz Tamásnál jelezze minél hamarabb!
6) Bármely további kérdést az adott terepi nap vezetőjének kell feltenni.
2021. október 5. kedd
Vezeti: Móga János
Találkozó: 8:30-kor a 11-es busz felső végállomásán, a Nagybányai útnál
Útvonal: gyalogosan, turistaúton: Apáti-szikla - Pesthidegkúti-medence – Gercse – Hármashatár-hegy vonulat
- Alsó-Jegenye-völgy vízesés -Hétlyuk-zsomboly - Remete-szurdok. kb. 10-12 km
3 BKV-jegy vagy bérlet
2021. október 6. szerda
Vezeti: Horváth Erzsébet, Novothny Ágnes
Útvonal: 7:15-kor indul a busz Újpest Városkaputól, vagy 7:17-kor Újpest Központtól Vácegres tsz-tanyáig.
8:10-re ér oda a busz, onnan még kb. 800 m-t kell gyalog megtenni a feltárásig, de ezt majd részletezzük egy
külön emailben.
Link a menetrendhez: https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal?menetrend=2018 (318as járattal kell jönni)
2021. október 7. csütörtök
Vezeti: Nagy Balázs
Találkozó: 8:48 Nagymaros-Visegrád vasútállomáson; megközelítés: egyénileg. Javasolt: indulás 8:07 Bp.
Nyugati pu., Bp-Szob zónázó vonattal, érdemes retúr jegyet venni.
Útvonal: kb. 7 km, Nagymaros – Dunapart (105 m) – Fehérhegyi-völgy – Köves-mező – Fehérhegy – Büdöstó – Hegyes-tető – Szt. Mihály-hegy (484 m) – Templom-völgy – Nagymaros
Visszaút: 15.11 Nagymaros-Visegrád, érkezés 15.54 Bp.Nyugati

