
Családi hétvége Szaporcán, egy 12 éves fiú szemével. 

 

Mikor Tünde mama mondta, hogy hétvégén Szaporcára megyünk kirándulni, nem volt 

kérdés, hogy én is megyek. Nagyon szeretek a természetben lenni, megfigyelni a 

növényeket és az állatokat.  

A túra szombat reggel kezdődött, Laci bácsi volt a túravezető, és velünk tartott Csinos, 

a kutya is. Az első megállónk az erdőben volt, ahol láttunk egy barna lábatlan gyíkot. 

Laci bácsi nehezen, de megfogta és meg tudtuk nézni. Több turista táblánál is 

megálltunk, mert a túravezetőnk itt mutatta be a madárgyűrűzést, hódokat és a 

vidrákat. Elértünk egy kis házikóhoz, ami a parton állt. Janka, az unokahúgom 

ijesztőnek találta a helyet, mert a nyírfa akkor hullajtotta a barkás virágzatát, és ahogy 

rátapadt a tujákra és a fákra, olyan volt, mintha pókhálós lett volna minden. Láttunk 

egy szürke gémet, épp akkor repült át a víz felett, mikor arról beszélgettünk, hogy itt 

sok madarat lehet megfigyelni. Amikor először kiértünk a mezőre, megláttuk az 

akácfákat fehér virágba borulva. A virágának nagyon jó illata volt, megkóstoltuk, és 

még finom is. Mikor újra beértünk az erdőbe, a vérpettyes kabócáról beszélt Laci, és 

megtudtuk, hogy úgy védi meg a lárváit, hogy kiszívja a fa nedvét, majd visszaköpi 

behabosítva a fára, és a hab alá bújtatja a lárváit. Nagyon látványos volt ez a 

habképződmény, és a lárva is aranyos volt. 

 A szállásra vezető másfél órás úton Janka már nagyon elfáradt, ezért Péter papa vitte 

a nyakában. Visszaértünk a szállásra, leültünk húst sütögetni, ettünk és ittunk, 

pihentünk és beszélgettünk. Estefelé, mikor már besötétedett, tábortűz mellett egy kis 

szalonna, és virsli sütögetés volt a program, majd elsétáltunk egy kis tóhoz, ahol szép 

látvány volt a csillagos ég.  

Vasárnap reggel már nem jött velünk a túravezetőnk, ezért megkértek, hogy én 

helyettesítsem. A major részre vezető úton beszéltem a nádról, amit egy hídról 

mutattam meg a többieknek. Találtam egy levedlett kígyóbőrt, ekkor beszéltem a 

hüllők tulajdonságairól. A farmon megcsodáltuk a kétnapos csikót, Jankának és Tünde 

mamának nagyon tetszett. Majd megnéztük a beteg madarakat, szegény gólyának 

sebes volt a lába, ezen a farmon tölti gyógyulási idejét. A birtokon sok más háziállatot 

is megnéztünk. A szállásra visszaérve frissen sült lángossal vártak minket, nagyon 

finom volt, és jólesett kicsit pihenni, mert elfáradtam. Kis beszélgetés után 

elköszöntünk a túratársaktól és elindultunk haza.  

Nagyon tetszett ez a kétnapos természetjárás, sok új növényt és állatot ismerhettem 

meg. A jövőben is sok kirándulást tervezünk Magyarországon belül és külföldön is. 

Szeretném a lehető legjobban megismerni a természetet, hisz biológus szeretnék 

lenni. 
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