
Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola 

 

A Velencei-hegység legdélebbi nyúlványának oldalában, a Velencei-tó egyik legszebb táján 

elterülő arborétum 96 hektáros terültén több mint 250 féle fa- és cserjefaj, számtalan 

lágyszárú növény tárul a látogatók elé.  

A Pákozd-Sukorói Arborétumot 1990-ben nyitották meg a kirándulni vágyók előtt.  

A bejárattól a tájmúzeum épületéig az út két oldalán földtörténeti és geológiai 

kőzetmaradványokat tanulmányozhatnak az ide utazók. A híres „Ingókövek” tanúskodnak a 

Velencei-hegység kialakulásáról. A kőzetek mellett már itt találkozhatunk különböző, érdekes 

fafajtákkal is. A múzeummal szemben megtaláljuk az „Erdő fohásza” című ismeretlen szerző 

költeményét, amely hasznos tanácsokról ír mindenkinek.  

A tájház kiállítása nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük a Velencei-hegység és 

a tó kialakulásának körülményeit, gazdag növény – és állatvilágát. A természettudományi 

múzeummal együttműködve alakítottuk ki ezt a tematikus kiállítást. A megtekintés során 

éghajlati, kőzettani, földrajzi, talajtani és vízrajzi ismereteinket bővíthetjük. A vizek, 

vízpartok, majd a mező és az erdő életközösségét tanulmányozhatjuk. Ezek mellett a 

látogatók örömére, egy fantasztikus dioráma kitömött életnagyságú állatokkal mutatja be az 

erdei életképet.  

Az épület emeleti részén kapott helyet még a halászati múzeum, mely a helyi halászok, 

nádvágók életét, mesterségét meséli el. Különböző halászati eszközöket, szerszámokat és 

egyéb érdekességeket ismerhetünk meg. 

A háztól rövid, hangulatos sétával az erdei ösvényen keresztül eljutunk az arborétum 

„jelképéhez” a kilátóhoz. A 14 méter magas fagerendából felújított építményből rendkívüli 

látvány tárul elénk. A velencei táj szépségében gyönyörködhetünk. Belátjuk az egész tavat, 

Pákozd, Sukoró dombjait, erdőit és a tópart településeit. A biztonságos kilátó tetejére 

csigalépcsők vezetnek fel.  

Az Erdészeti Erdei Iskola kialakított tanösvényén szakemberek vezetik végig az érdeklődőt, 

ahol több állomáson keresztül ismertetik az erdő és erdész közvetlen kapcsolatát, munkájának 

felbecsülhetetlen értékét. Itt az erdőgazdálkodás néhány létfontosságú lépését is nyomon 

követhetjük. Emellett különböző madárfajok, állatok lábnyomainak megfigyelésére is van 

lehetőség.   

A tanösvényről kiérve a pihenni és kirándulni vágyók csodás tisztásra érnek, ahol színvonalas 

fából készült kalandjátszótér vár kicsiket és nagyokat egyaránt. A zöld területen kialakított 

sportpályán játszhatnak, a mellette lévő kb. 150 férőhelyes nyitott szín alatt lazíthatnak és a 



kialakított tűzrakó helyeken főzhetnek, süthetnek a látogatók. A belső tó pedig meghitt 

hangulatot teremt a csendes pihenésre vágyónak. A szabadidős övezetet – a túrázók nagy 

örömére - hazai telepített és különleges növényfajok veszik körül. Családoknak tökéletes 

kikapcsolódást nyújt a terület, mely majálisok, rendezvények színhelye is.  

Az Erdészeti Erdei Iskola órái keretében a természetismereti és környezetvédelmi tudásukat 

bővíthetik az óvodások és iskolások egyaránt.  A természet felfedezése, élményszerű 

megtapasztalása nagy örömet okoz a gyermekeknek és megszeretteti velük hazánk élővilágát. 

Mindezek mellett biztosítja az erdő fokozatos megismerését, kiemelten foglakozik az 

erdész munkájával és az erdőgazdálkodással.  

Célunk az ismeretek élményekkel teli átadásán túl, a természet szeretetére, tiszteletére és az 

együttműködésre való nevelés.  

Az erdészeti erdei iskola témakörei: 

- Az erdő, az élőlények otthona 

- A fa, mint nyersanyag 

- Vizek, vízpartok életközössége, ökológiája 

- Felszíni formák, tájékozódás a természeti környezetben 

- Hangok az erdei éjszakában 

 

Ezen témakörök mellett különböző modulok is szolgáltatják a színvonalas oktatást. 

 

Megközelítés: 

Az arborétum Székesfehérvárról 16 km-re található. Kisfalud - Pákozd irányába a pákozdi 

határt elhagyva (8116-os úton) a Doni Emlékmű, Múzeum útjelző táblájánál jobbra a 

bekötőúton (81307 út) bekanyarodva, a Szúnyog-sziget felé balra az első útszakasz (ki van 

táblázva).  

Az E71/M7-ről megközelítve az 50 km-nél lehajtva a sztrádáról jobbra kanyarodva halad az 

Arborétum irányába (Szúnyog-sziget, Hajóállomás felé). 

 

Az arborétum Budapestről 50 km-re található. Északi szakaszon Kápolnásnyék – Velence - 

Sukoró irányába a települést elhagyva (8116-os úton) a Doni - Emlékmű, Múzeum útjelző 

táblájánál balra a bekötőúton (81307 út) bekanyarodva, a Szúnyog-sziget felé balra az első 

útszakasz (ki van táblázva).  

Az E71/M7-ről megközelítve az 50 km-nél lévő pákozdi pihenőtől jobbra, Sukoró irányába 

kanyarodva (később ismét jobbra kanyarodva) haladunk. 



Agárdról és Velencéről hajóval is elérhető a Szúnyog-sziget, Hajóállomás, onnan pedig nem 

messze, gyalog megközelíthető az Arborétum (ki van táblázva).  

Az arborétumhoz felvezető út melletti erdőrész 2007-ben kialakított erdei tornapályája jó 

szórakozást nyújt a mozgásra vágyóknak.  

 

30-60 perc vezetés után már is élvezheti a tiszta levegőt e csodás arborétum természeti kincsei 

közt. A nagyszerű panoráma mellett, kedve szerint több területen is kalandozhat! 

 

Nagy szeretettel várjuk Önöket! 

 

Az arborétum és tájmúzeum nyitva tartása: 

2012. április 01. - 2012. október 30.  9:00-18:00 

A hétfő szünnap! 

 

Belépők:  

felnőtt  jegy                  600 Ft 

diák /nyugdíjas jegy     300 Ft 

csoportos kedvezmény 100 fő fölött 

tárlatvezetés igényelhető 

 

Az Erdészeti Erdei Iskola programjait látogatni kívánó vendégeinket kérjük, előre 

jelentkezzenek be a megadott e-mail címen (erdeiiskola@vadex.hu). Az óvodás, iskolás 

csoportok vezetői legalább 1 héttel az érkezés előtt írjanak e-mailt (intézmény neve, 

kapcsolattartó neve, létszám, korosztály, időtartam)! A honlapon az oldalunk alján letölthető 

jelentkezési lapot töltsék ki és mellékeljék a bejelentkezéskor. 

 Ha a programjaink közt szeretne válogatni, szakmai vezetést kér vagy az Erdészeti Erdei 

Iskola érdekli Önt és bejelentkezne, kérjük, hívja a +36/20/535-0847 telefonszámot. 

 

Elérhetőségek: 
Honlap elérési útvonala: www.vadex.hu/turizmus/Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola 
Link: http://www.vadex.hu/index.php?lap=agazat&ag=35&id=38 
E-mail cím: erdeiiskola@vadex.hu 
Tel. : +36/22/510-500  
Telefax: +36/22/327-525 
Mobil: +36/20/535-0847, +36/30/997-4844, +36/30/815-1121 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


