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Abstract 

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 

NymE Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola 
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Die Studie stellt die Ergebnisse einer Umfrage vor, die wir in Ungarn mit Fragebogen 

absolviert haben. Unser primäres Ziel war, umfassendes Bild über die Verhältnisse der 

ungarischen Bewölkerung im Thema „Lehrpfaden” zu bekommen.  
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KOLLARICS TÍMEA  

A TANÖSVÉNYEK A MAGYAR KÖZTUDATBAN 

Bevezetés – A tanösvények Magyarországon 

A terepi környezeti nevelés egyik legfontosabb, legszemléletesebb eszköze a tanösvény. 

Hazánkban az első tanösvénynek tekinthető létesítményt 1972-ben a Szalajka-völgyi Erdei 

Múzeumhoz kapcsolódó Horotna-völgyben hozták létre. Kezdetben erdei tanulóútnak vagy 

sétaútnak nevezték, de Kovács Jenő az Erdei Múzeumról írt könyvében már tanösvény néven 

említi 1982-ben (Kárász, 2003).  

 

A tanösvény fogalma ma sem egységes. Legpontosabban talán Kiss Gábor fogalmazta meg a 

tanösvények létesítéséről írt könyvében 1999-ben: „A tanösvények olyan – elsődlegesen a 

látogatók környezeti tudatának fejlesztése céljából létrehozott – terepi bemutatóhelyek, 

amelyek turistaútvonalra felfűzött állomásokon, táblák, vagy kirándulásvezető segítségével 

mutatják be egy adott terület természeti-kultúrtörténeti adottságait és értékeit, valamint azok 

megőrzésének fontosságát és módját”. 

 

A tanösvény fogalma, a hozzá való viszonyulás és a hasznosságáról szóló vélemények 

szerteágazóak a magyar lakosság körében. Ennek oka lehet többek között az is, hogy a 

tanösvények Magyarországon nem egységesek, a megjelenített témák, a különböző 

kivitelezési módok a látogatók eltérő megítélését is maguk után vonják. 

 

Felmérés a tanösvényekhez fűződő viszonyról – hipotézisek és módszerek 

A tanösvények szemléletformáló hatásáról és a hatékony tervezési módszerekről szóló kutatás 

szerves részét képezte az a kérdőíves felmérés, amely 397 válaszadó önkéntes 

közreműködésével készült.  

 

A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a magyar lakosság 

tanösvényekhez fűződő viszonyáról, a természetjáró látogatókat leginkább érdeklő témákról 

és a tanösvényekkel szembeni elvárásokról. 

A felmérés első hipotézisében azt fogalmaztuk meg, hogy a magyar lakosság ismeri a 

tanösvényeket, valamint többségük legalább egyszer járt is tanösvényen. 
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A következő hipotézis azt feltételezi, hogy a látogatóknak a tanösvényekről a tanulás és az 

ismeretszerzés jut elsődlegesen eszébe.  

 

A harmadik hipotézisünkben azt feltételeztük, hogy a természetismereti tanösvények a 

legnépszerűbbek a látogatók körében: a növény- és állatvilág kelti fel a leginkább az emberek 

érdeklődését.  

 

A vizsgálat utolsó hipotéziseként azt állítottuk, hogy az ideális tanösvényről nincs egységes 

elképzelés a látogatók körében, de a változatosság és a rövid bejárhatóság elsődleges 

szempont. 

 

A kérdőív online és papír alapon is terjesztésre került, biztosítva ezáltal a lakosság minél 

szélesebb körű elérésének lehetőségét. A felmérés 2011. és 2012. években zajlott, az 

anonimitás biztosításával. A felmérésben nyílt és zárt kérdéseket alkalmaztunk, egyenlő 

arányban. A kérdések között szerepeltek eldöntendő, zárt kérdések, fogalomtársítási, 

asszociációs jellegű kérdések, valamint skálaértékelés is. A nyílt kérdésekben elsősorban a 

látogatók fogalomalkotására, gondolataira, véleményére voltunk kíváncsiak.  

 

A felmérés eredményei 

A kérdőívet 220 fő férfi és 177 nő töltötte ki. Ami a kitöltők koreloszlását illeti, 7 fő életkora 

8-14 év, 45 fő tartozik a 15-20 éves korosztályba, 87 fő a 21-25 évesek közé, 80 fő a 26-30 

éves korosztályba sorolható, 74 fő 31-40 éves, 52 fő 41-50 éves, 34 fő 51-60 éves és 18 fő 61 

év feletti korosztály tagja, tehát az életkorok tekintetében elmondható, hogy a kisiskoláskortól 

kezdve a nyugdíjas korú lakosságig, mindenki képviseltette magát.  
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1. ábra A válaszadók koreloszlása (n = 397) 

Ami a válaszadók lakóhelyét illeti, az ország szinte minden területét képviselték a 

megkérdezettek. Az iskolai végzettség szerepelt még a demográfiai adatok között, amely 

szerint 33 fő alapfokú, 177 fő középfokú és 220 fő felsőfokú végzettségű válaszadó töltötte ki 

a kérdőívet. A végzettségek eloszlása eltér a néhány évvel ezelőtti magyar statisztikai átlagtól 

(alapfokú, vagy ez alatti iskolai végzettséggel rendelkezik a lakosság körülbelül 45 százaléka, 

középfokú végzettségű körülbelül 40 százalék, és felsőfokú végzettségű a lakosság körülbelül 

15 százaléka - KSH, 2001, 2005), ennek oka feltehetően a kérdőív terjesztési fórumaiban 

keresendő: különböző tematikájú kiállítások és vásárok, munkahelyek, oktatási intézmények, 

valamint a közösségi oldalak látogatói.  

 

A kérdéssor első felében a lakosok természetjáró szokásaira kérdeztünk rá, ennek eredménye azt 

mutatja, hogy a válaszadók csaknem 41 százaléka (161 fő) hetente, 24 százaléka (96 fő) havonta, 

12 százalék (49 fő) évente 2-3 alkalommal, és a válaszadók 23 százaléka (91 fő) alkalomszerűen 

kirándul. A megkérdezettek több, mint harmada tehát hetente keresi fel a természetet kirándulási, 

szabadidő-eltöltési céllal, ez véleményünk szerint nagyon jó aránynak számít.  
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2. ábra A válaszadók kirándulási szokásai (n = 397) 
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A megkérdezettek mindössze 3 százaléka (12 fő) kirándul szervezetten, vezetővel, 13 százalék 

(52 fő) csoportosan, a többség, 78 százalék (308 fő) egyénileg vagy családdal, és 6 százalékuk 

(25-en) egyéb módon, például barátokkal, kutyával, párral, munkahellyel, vagy az előző módokon 

együttesen járja a természetet. A fenti eredmények alapján elmondható, hogy a magyar lakosság 

előnyben részesíti a családos, egyéni szervezésű kirándulásokat, egyelőre kevésbé jellemző, hogy 

a természetjárást szervezett keretek között, szakember vezetésével képzelik el.  

 

A tanösvényekkel kapcsolatos kérdések első fontos eleme volt annak a felmérése, hogy a 

válaszadók hallottak-e már a tanösvényekről. Az eredmény pozitív arányt tükröz, a 

megkérdezettek közül 378-an, vagyis 95 százalékuk hallott már ezekről a létesítményekről, és 

közülük 338-an jártak is már tanösvényen. Az 59 fő közül, akik nem jártak tanösvényen, 19-

en nem is hallottak még róla, a többi 40 fő ugyan hallott már a tanösvényekről, de eddig nem 

volt ideje, alkalma egy ilyen létesítmény felkeresésére, vagy információhiányra hivatkozott 

(„nem tudom, merre találhatók”), esetleg saját motiválatlanságát fogalmazta meg.  
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3. ábra A tanösvények ismertsége (n = 397) 

A következő kérdésben arra szerettünk volna választ kapni, hogy a látogatók véleménye 

szerint mit nevezünk tanösvénynek. A válaszadók 13 százaléka (52 fő) nem adott választ a 

kérdésre, 1 százalékuk (4 fő) nem tudja, a többi (341 fő) válaszadó válaszaiban a 

meghatározásokban leggyakrabban az „út” szó fordult elő (181 alkalommal), ezt követte 92 

alkalommal a „természet”, majd az „erdő, erdei” kifejezések 65 alkalommal. A „táblák” 

kulcsszó 60 alkalommal fordult elő. A „túra, túraútvonal” kifejezések 59 alkalommal kerültek 

megfogalmazásra, majd a fentieket követte gyakoriságban a „növény” kifejezés (51 alkalom), 

ezzel csaknem megegyező számban fordult elő a „bemutató” (50), 46-szor az „ösvény” szó. 
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42 helyen említették a válaszadók a „kijelölt” jelzőt, 36-szor az „információ”-t, valamint 

szintén ennyi alkalommal voltak olvashatóak az „oktatás, oktató” kifejezések.  Őket követte 

az „állat, állatok” kulcsszó (31). A „táj” 28, az „élővilág” kifejezés 26 alkalommal fordult elő, 

az „érték” 25-ször. A „séta” 18 alkalommal jelent meg a válaszokban, a „fa, fák” 15 

alkalommal. A válaszadók kettő százalékánál szerepelt az „ismeretterjesztés” és a „jelzés” 

kifejezés, ezeken kívül egy százalékos gyakorisággal fordultak elő többek között az iskola, 

kőzet szavak a teljesség igénye nélkül. A fenti eredmények alapján a lakosság legnagyobb 

arányban a természetben található kitáblázott, kijelölt erdei túraútvonallal, ösvénnyel 

azonosítja a tanösvényeket, ahol állatok, növények bemutatása történik (1. táblázat).  

Kifejezés a válaszadó 
meghatározásában 

Kifejezés előfordulási 
gyakorisága 

(n = 341) 

Kifejezés előfordulása az összes 
válasz arányában 

(n = 341) 
Út 181 53% 

Természet 92 27% 

Erdő, erdei 65 19% 

Táblák 60 17,6% 

Túra, túraútvonal 59 17,3% 

Növény 51 15% 

Bemutató 50 14,7% 

Ösvény 46 13,5% 

Kijelölt 42 12,3% 

Információ 36 10,5% 

Oktatás, oktató 36 10,5% 

Állat, állatok 31 9% 

Táj 28 8,2% 

Élővilág 26 7,6% 

Érték 25 7,3% 

Séta 18 5,2% 

Fa, fák 15 4,4% 

1. táblázat Ön szerint mit nevezünk tanösvénynek? 

A következő kérdésben arra vártuk a választ, hogy a látogatóknak mely három dolog jut 

először eszébe a tanösvényekről. Az eredmények több fogalom kapcsán rendkívül 

hasonlítanak az előző válaszokra, viszont jelentős eltéréseket is megfigyelhetünk. A várt 
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válaszok száma 1191 kifejezés lett volna, ebből 200 alkalommal nem válaszoltak a 

megkérdezettek, tehát az összes értékelhető válasz: n =-991. A válaszok sorrendjében rangsort 

ugyan nem határoztunk meg, de érdemes megvizsgálni, hogy mely szavakat társították a 

válaszadók először, ösztönösen a tanösvény fogalmához (természet, erdő, növények, az 

állatok csak második gondolatként jutottak a válaszadók többségének eszébe). 

Fogalom 
Megemlítés 

1. helyen 
Megemlítés 

2. helyen 
Megemlítés  

3. helyen 

Összes 
megemlítés 

(n = 991) 

Arány az 
összes válasz 
százalékában 

(n = 991) 
Természet 46 18 29 93 9,4% 

Erdő 44 11 12 67 6,8% 

Növények 25 17 14 56 5,7% 

Állatok 2 28 18 48 4,8% 

Tábla 18 18 5 41 4,1% 

Tanulás 13 13 12 38 3,8% 

Fa, fák 16 12 8 36 3,6% 

Ismeret, 

ismeretterjesztés 
11 12 7 30 3% 

Oktatás 13 8 7 28 2,8% 

Túra 6 4 15 25 2,5% 

Kirándulás 11 10 4 25 2,5% 

Információ 8 7 5 20 2% 

Séta 6 9 4 19 1,9% 

Madarak 4 6 7 17 1,7% 

Iskola 6 3 1 10 1% 

Kikapcsolódás 1 1 8 10 1% 

Gyerekek 1 4 4 9 0,9% 

Természetvédelem 3 3 2 8 0,8% 

Környezetvédelem, 

környezeti nevelés 
2 3 0 5 0,5% 

2. táblázat Melyik az első három dolog, amely eszébe jut a tanösvény szóról? 

A természet, az erdő, a növények és a táblák említése volt a leggyakoribb az előző válasz 

eredményeihez hasonlóan, az út, túraút azonban a fogalomtársításnál lényegesen hátrébb 

szorult. Az oktatáshoz kapcsolódó megemlítések az előző válaszoknál 10,5 százalékot tettek 
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ki. Amennyiben a fogalomtársításnál összeadjuk a „tanulás”, az „oktatás”és az „iskola” 

szavak megemlítésének gyakoriságát, akkor kerekítve nyolc százalékot kapunk, ez elmarad az 

előző válasz eredményeitől, ugyanúgy, ahogy az információ és az ismeretterjesztés sem jutott 

olyan gyakran eszébe a válaszadóknak, mint a tanösvény definíciójának meghatározásakor. 

Figyelemre méltó, hogy sajnálatos módon a tanösvényekről mindössze a látogatók 0,8 illetve 

0,5 százalékának jutott eszébe a természetvédelem és a környezetvédelem, valamint az ehhez 

kapcsolódó környezeti nevelés. 

 

A felmérés kardinális pontját képezte az a kérdés, amelyben azt szerettük volna felmérni, 

hogy a látogatókat mely látnivalók érdeklik egy tanösvény bejárásakor. Tizenegy lehetőséget 

adtunk meg, ezeket a látnivalókat érdeklődési körük alapján ötfokozatú skálán kellett 

osztályozniuk a válaszadóknak, ahol az egyes azt jelentette, hogy egyáltalán nem érdekli, az 

ötös pedig azt, hogy nagyon érdekli. 

Látnivaló Átlagérték (n = 397) Rangsor az átlag alapján 

Növények 4,24 2. 

Állatok 4,70 1. 

Kőzetek és ásványok 3,35 10. 

Felszíni formák, kilátópontok 3,79 7. 

Vizek 4,03 4. 

Talajtípusok 2,88 11. 

Kultúrtörténeti emlékek (pl. 
harangláb, gémeskút) 

3,72 8. 

Népi hagyományok, mesterségek 3,87 6. 

Helyi sajátosságok 4,07 3. 

Környezeti problémák (pl. árvizek, 
katasztrófák) 

3,69 9. 

Fenntarthatóság, jövő (pl. megújuló 
energiák hasznosítása) 

3,94 5. 

3. táblázat Mely látnivalók érdekelnék Önt egy tanösvény bejárásakor? 

Az eredmények részben alátámasztják az eddigi válaszok eredményeit, amely szerint a 

látogatók többsége a tanösvényeken a növényekre és az állatokra kíváncsi, bár figyelemre 

méltó, hogy az érdeklődési körnél az állatok magasabb tetszési osztályzatot kaptak, mint a 

növények, ellentétben a fogalom-meghatározásnál és a fogalomtársításnál kapott 

eredményekkel, ahol a válaszadók mindössze kilenc, illetve négy százaléka említette meg az 
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állatokat. Mindezek alapján elmondható, hogy a látogatók a tapasztalataik alapján 

elsősorban a növények bemutatásával azonosítják a tanösvényeket, de inkább az állatok 

bemutatására lennének kíváncsiak elsődlegesen, és másodsorban érdeklik őket a növények. A 

harmadik legmagasabb átlagot a helyi sajátosságok kapták a válaszadóktól, és négyes feletti 

átlagot mutatnak a vizek is. A fenntartható megoldások, a jövő kérdései az érdeklődési skálán 

kevéssel négy alatt maradtak, amely nem tekinthető rossz eredménynek, viszont a környezeti 

problémák átlagértéke alapján (3,69) megállapítható, hogy a látogatók kevésbé szeretnek 

szembesülni a környezeti állapotokkal és egy fenntartható jövőn gondolkodni a természetjárás 

során, sokkal inkább érdeklik őket a természet szépségei. A látogatókat a válaszok alapján a 

legkevésbé az érdekli, hogy „mi van a talpuk alatt”, hiszen a talajtípusok és a kőzetek közepes 

átlaggal szerepeltek.  
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4. ábra A látogatók érdeklődése a látnivalók iránt (n = 397) 

A következő kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy nevezzék meg a jó tanösvény 

jellemzőit három szóban. Erre a kérdésre összesen 1191 választ vártunk, 271 esetben nem 

válaszoltak a látogatók, és mindössze hat esetben nem tudtak választ adni, így összesen 914 

értékelhető választ kaptunk. A 4. táblázatban összefoglalva látható a legtöbb alkalommal 

említett jelzők előfordulási gyakorisága. 
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Jelző 
Előfordulás 

(n = 914) 

Előfordulás az összes válasz 
arányában 
(n = 914) 

Érdekes 61 6,7% 

Jól, könnyen járható 49 5,4% 

Tiszta 48 5,3% 

Informatív 35 3,8% 

Érthető 30 3,3% 

Látványos 28 3% 

Természetes, természetközeli 28 3% 

Karbantartott 26 2,8% 

Átlátható 24 2,6% 

Figyelemfelkeltő 23 2,5% 

Rövid 23 2,5% 

Változatos 18 2% 

Kitáblázott 12 1,3% 

Állatok 12 1,3% 

Sokszínű 9 1% 

Interaktív 8 0,9% 

4. táblázat Melyek egy jó tanösvény jellemzői? 

A látogatók többségének véleménye szerint egy jó tanösvény érdekes, könnyen járható és 

tiszta. Fontos tulajdonság még az informativitás, az érthetőség és a látványosság is. A jó 

tanösvény mindezek mellett természetközeli, karbantartott, átlátható, figyelemfelkeltő, és 

semmi esetre sem hosszú. Figyelemreméltó eredmény, hogy az interaktivitást a látogatók 

mindössze 0,9 százaléka tartotta fontosnak, tehát feltételezhető, hogy a magyar természetjárók 

körében egyelőre a „hagyományos” tanösvények ismertek. 

 

Az utolsó előtti kérdés a tanösvények hasznosságára vonatkozott. Azt szerettük volna 

megtudni, hogy a válaszadók miként értékelik egy tanösvény hasznosságát, véleményük 

szerint miért lehet hasznos egy ilyen létesítmény. A várt válaszok száma ennél a kérdésnél is 

1191 volt, ebből 391 alkalommal nem érkezett válasz, és hat alkalommal nem tudtak választ 

adni a látogatók, a mintaszám tehát n = 794.  
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Hasznossági funkció 
megnevezése 

Összes előfordulás 
(n = 794) 

Előfordulás az összes 
válasz arányában 

(n = 794) 
Természet megismerése 
és megszerettetése 

95 12% 

Ismeretterjesztés 77 9,7% 

Oktatás 54 6,8% 

Kikapcsolódás 39 4,9% 

Tanulás 31 3,9% 

Bemutatás 30 3,8% 

Tanítás 28 3,5% 

Élővilág megismerése 18 2,3% 

Nevelés 17 2,1% 

Környezeti nevelés, 
környezettudatosság 

17 2,1% 

Tájékoztatás 14 1,8% 

Informálás 14 1,8% 

Természetvédelem 14 1,8% 

Szemléletformálás 13 1,6% 

Állatok megismerése 13 1,6% 

Értékek megismerése 12 1,5% 

Környezet megismerése 9 1,1% 

Kirándulás 7 0,9% 

Városi emberek 
természetszeretetre 
nevelése 

6 0,8% 

Élményszerzés 6 0,8% 

5. táblázat Ön szerint miért hasznos egy tanösvény? 

Az eredmények alapján látható, hogy a válaszadók a természet megismerését és 

megszerettetését tartották a tanösvények elsődleges funkciójának. Jelentős szerepe van még a 

tanösvényeknek az ismeretterjesztés, oktatás terén és a kikapcsolódás szempontjából is 

hasznos egy ilyen létesítmény. Figyelemre méltó, hogy a látogatók nemcsak a tanösvények 

oktató-nevelő jellegét emelték ki a válaszokban, hanem a szabadidő eltöltése, a kikapcsolódás 

is jelentős szerepet kapott. A tanulás, bemutatás és a tanítás funkció is előkelő helyen 

szerepelt a válaszokban. Megfigyelhető, hogy a környezettudatosság és a környezeti nevelés 

az előző eredményekhez hasonlóan itt sem szerepelt a leggyakoribb válaszok között (2,1%), 
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tehát a látogatóknak nem a környezettudatosság kialakítása jut eszébe a tanösvények kapcsán 

elsődlegesen.  

 

Az utolsó, nyílt kérdésben a válaszadóknak lehetőségük volt jellemezni a számukra ideális 

tanösvényt. A megkérdezett 397 főből 110 fő nem adott választ erre a kérdésre, a többi 

látogatótól hasznos véleményeket, elképzeléseket kaptunk (n = 287). A látogatók 54 válasz 

alkalmával említették az állatvilág megismerésének lehetőségét, 46 alkalommal a növények 

bemutatását, 22 fő emelte ki az erdő megismerését. A válaszokban az előző kérdések 

eredményei tükröződtek vissza, a leggyakoribb jellemzések közé tartozott a jól járható, nem 

túl hosszú útvonal, a változatos, figyelemfelkeltő kivitelezés, a természetközeliség, a 

pihenőhelyekkel ellátott létesítmény. Az interaktivitást ebben a válaszban többen említették, a 

látogatók öt százaléka, és a játékos elemek iránti igény is felmerült a válaszadók négy 

százalékában. Az előző eredményekhez hasonlóan a válaszok alapján elmondható, hogy a 

látogatók a természeti értékek (mindenekelőtt növények és állatok) megismerése mellett a 

szabadidő kellemes eltöltésének lehetőségét várják el a tanösvényektől, ahol gyerekekkel, 

családi programként, játékosan, pihenőhelyekkel, berendezési tárgyakkal tarkítva 

ismerkedhetnek meg a természeti látványosságokkal. Hasznos, figyelemreméltó válaszokat is 

kaptunk az ideális tanösvény képéről, a látogatók közel négy százaléka konkrét példákat 

említett az ország különböző területeiről, a megemlített tanösvények között szerepelt a 

Gyadai, a Tisza-tavi, valamint az Ipolytarnóci tanösvény. Érdekesség, hogy ezen 

létesítmények mindegyike interaktív, játékos elemeket tartalmaz, jól kiépített, és speciális, 

helyi sajátosságokkal ismerteti meg a látogatókat. Végezetül a válaszokból a teljesség igénye 

nélkül néhány különleges, a jövőre nézve előremutató választ, ötletet, elképzelést idézünk: 

„több korosztály számára hasznos”, „többnyelvű”, „komplex”, „a világhálón is fellelhető”, 

„mozgalmas”, „sok képi információt prezentáló”, „helyi sajátosságokat, kultúrtörténeti 

értékeket, népi hagyományokat, eredetmondákat bemutató”, „feladatokkal, tornapályával 

ellátott létesítmény”.  

 

Összefoglalás 

A tanösvények a környezeti szemléletformálás hatékony eszközei. A tanösvény fogalma, a 

tanösvények típusai szerteágazóak Magyarországon, mint ahogy a róluk kialakult kép is 

sokszínű a lakosság körében. A tanösvények szemléletformáló hatásáról és a hatékony 

tervezési módszerekről szóló kutatás szerves részét képezte az a kérdőíves felmérés, 
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amelynek elsődleges célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a magyar lakosság 

tanösvényekhez fűződő viszonyáról, a látogatókat leginkább érdeklő témákról és a 

tanösvényekkel szembeni elvárásokról. A megkérdezettek kétharmada rendszeresen kirándul, 

főképp családi keretek között. A válaszadók 95 százaléka hallott már a tanösvényekről, 85 

százalékuk járt is már ilyen helyen, tehát az első feltételezésünk igaznak bizonyult. Az 

eredmények alapján a lakosság legnagyobb arányban a természetben található kitáblázott, 

kijelölt erdei túraútvonallal, ösvénnyel azonosítja a tanösvényeket, ahol állatok, növények 

bemutatása történik. A válaszadók a természet, erdő, növények, állatok, tábla, és hatodikként 

a tanulás szavakat társították legtöbbször a tanösvény fogalmához, tehát a második hipotézis 

nem igazolódott. A tanösvényekről mindössze a látogatók 0,8 illetve 0,5 százalékának jutott 

eszébe a természetvédelem és a környezetvédelem, valamint az ehhez kapcsolódó környezeti 

nevelés. A látogatók többsége a tanösvényeken a növényekre, az állatokra, valamint a helyi 

sajátosságokra és a vizekre kíváncsi leginkább, és legkevésbé a kőzetek és a talajok állnak az 

érdeklődés középpontjában, így a harmadik állításunk igaznak bizonyult. A látogatók 

többségének véleménye szerint egy jó tanösvény érdekes, könnyen járható, tiszta, emellett 

informatív, érthető, látványos, természetközeli, karbantartott, átlátható, figyelemfelkeltő, és 

semmi esetre sem hosszú. Mindezek alapján a negyedik feltételezés csak részben igazolódott. 

A tanösvények legfőbb haszna a látogatók szerint elsősorban a természet megismerése és 

megszerettetése. Jelentős szerepe van még a tanösvényeknek az ismeretterjesztés, oktatás 

terén és a kikapcsolódás szempontjából is hasznos egy ilyen létesítmény. Az ideális 

tanösvénytől a látogatók a természeti értékek (mindenekelőtt növények és állatok) 

megismerése mellett a szabadidő kellemes eltöltésének lehetőségét várják el, ahol 

gyerekekkel, családi programként, játékosan, pihenőhelyekkel, berendezési tárgyakkal 

tarkítva ismerkedhetnek meg a természeti látványosságokkal. 
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