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4. TUDOD-E?  

...hogy hány éves a fa ? 

Ha egy kidö ntö tt fa tö rzse t jöbban 

megne zzü k e vgyü rü ket, jellegzetes 

karika kat la thatünk. Ezek e vente 

fejlö dnek, minden e vben eggyel, 

eze rt lehet rö lük a fa köra ra kö vet-

keztetni.  

...hogy egy ember évente 175 kiló oxigént lélegez be és 

332 kiló szén-dioxidot lélegez ki?  

Az, högy me gis ele g levegö nk van, a nö ve nyzetnek kö -

szö nhetö . A nö ve nyek ügyanis fötöszinte zisü k re sze-

ke nt a le gkö r sze ndiöxid-tartalma t alakí tja k a t fe ny-

energia e s ví z segí tse ge vel a nö vekede sü khö z szü kse -

ges cükörvegyü letekke . 

A folyamat mellékterméke az éltető oxigén – ennek 

hí ja n a fö ldi e let a ltalünk ismert förma ja e s gazdagsa ga 

nem lenne lehetse ges.  

...átlagosan egy 70 és egy 50 éves fa kell ahhoz, hogy 

előállítsa egy ember éves oxigén szükségletét? 

Tí ze ves fa kbö l ügyanehhez a teljesí tme nyhez ma r vagy 

100 pe lda ny kellene. A fa k, illetve lömbköröna jük öxi-

ge ntermelö  ke pesse ge terme szetesen fü gg me retü ktö l 

e s e letkörüktö l, ami viszönt fajta jük e s e lö helyü k fü gg-

ve nye. Az ido sebb fa k teha t kü lo no sen e rte kesek! 

… hogy milyen sok vizet szív fel egy fa a gyökereivel? 

Egy terebe lyes tö lgyfa napönta 400 liter vizet vesz fel e s 

pa rölögtat el, melynek kö vetkezte ben javí tja a levego  

páratartalmát, hűti a környezetét. 

...hogy egy fának épp akkora a gyökérzete mint a  

koronája? 

Vagyis az a gak e s a levelek 

lömbsa tra. A levelek ü gy helyez-

kednek el, mint a tetö cserepek—

egyikrö l a ma sikra csürög a ví z, 

e s í gy nem a fa tö rzse hez jüt, 

hanem a messze fütö  gyö kerek-

hez.  Mekköra ta nye rra lenne 

szü kse ge a ja rda melletti fa knak? 

 

...a fa haszna életében: 

 tisztí tja a levegö t 

 öxige nt termel 

 a rnye köt ad 

 terme st ad 

 megfögja a szelet 

 bü vö hely a madaraknak 

 megkö ti a talajt 

 sze pí ti kö rnyezetü nket 

 

...kitermelés ütán: 

 tü zelö  

 papí r alapanyaga 

 ipari fa  

 e pü letfa 

Fagyöngy 

Kettö s levelü  e lö skö dö  nö ve ny. Fehe r 

bögyö inak hü sa ölyan ragacsös, högy ha 

egy szajkö  vagy feketerigö  megprö ba lja 

megenni, gyakran a csö re hez tapad. Ez 

annyira zavarja a madarat, högy csö re t 

egy a ghöz dö rzsö lve prö ba l megszaba-

dülni tö le. A terme s ekkör egy a gvilla ba 

vagy ke reghasade kba szörül. A mag gyö -

keret ereszt, amely behatöl a fa ba, í gy 

hözza kapcsölö dik a gazdanö ve nyhez. 

Gyö gynö ve nyke nt is alkalmazza k 

magas ve rnyöma s ellen, szí vritmüs 

szaba lyöza sra, nyügtatö ke nt. 

Tengerparti mamütfenyő 

A Seqüöia nemzetse g egyetlen e lö  ke pviselö je, a vila g 

legnagyöbb magassa ga t ele rö  fa ja: az eddig tala lt legna-

gyöbb pe lda ny 111,4 me ter magas. Lömbözata a tiszafa -

e ra emle keztetö , mí g köröna ja öszlöpszerü en kü pös. A 

hazai klí ma t jö l tü ri, de szereti a pa ra s levegö t.  

Lakö telepü nkö n is tala lhatö  egy sze p pe lda ny. 

Ö n a 4 a lloma sna l a ll,  

 szömsze dös a llöma sök GPS köördina ta i: 

3. a llöma s:  N: 47,10595  E: 17,92117 

4. a llöma s:  N: 47,10308  E: 17,92580 

5. a llöma s:  N: 47,10440  E: 17,91760 

Egy kifejlett, 30 méter magas tölgyfa több állatfajnak nyújt 

sza lla st – e s gyakran e lelmet is -, mint ba rmelyik ma s eürö pai fafaj. 

Tö lgyfa krö l ma r 30 mada r- 45 böga r- e s tö bb mint 200 lepkefajt 

gyü jtö ttek be. A fa minden egyes re sze nek megvannak a maga lakö i. 

Gyö kerei kö zö tt csereböga r e s pattanö böga r la rva k e lnek. A ke reg 

repede seiben e jjeli lepke k rejtö zkö dnek. A ke reg alatt bögarak fü r-

nak ela gazö  ja ratökat, a fa belseje ben pedig faröntö  bögarak la rva i 

ra gja k magükat elö re. 

A tö lgyfa terme se, a ta panyagban gazdag makk egy sör a llat egyik 

vagy egyetlen ta pla le ka. Egy felnö tt tö lgy e vente aka r 90 000 mak-

köt is termel. A legkü lö nfe le bb a llatök göndösködnak arrö l, högy 

mindez ne menjen veszendö be. A vete si varjak e s a szajkö k ma r az 

e rö fe lben levö  makköt is lecsipegetik. Az ö rvö s galamb begye ben 

egyszerre 70 makköt is ta rölhat, s napönta aka r 120 daraböt is elfö-

gyaszthat. Tarkaharka lyök, faküszök a ke reg repede seibö l szedege-

tik a rövarökat. A sze ncinege k akkörra idö zí tik a csala dalapí ta st, 

amikör a tö lgyleveleken a legtö bb a hernyö , melyekbö l egy mada r-

szü lö  legala bb 300-t gyü jt napönta.  

Ahögy a fa ö regszik, tö rzse ben ödvak alakülnak ki, melyekben bag-

lyök e s deneve rek vernek tanya t. 

 

A fa knak dö ntö  re szü k van az ö kölö giai egyensü ly fenntarta sa ban, kö rnyezetü nk förma la sa ban, s ma r püszta jelenle tü k is szí nes, ö sz-

szetett, va ltözatös e letteret biztösí t a tö bbi e lö le ny sza ma ra.  Ne ha ny elgöndölködtatö  e rdekesse g a fa krö l...  

Berkenyék 

Kisme retü  fa k, megjelene sü k igen va ltözatös. Sökfe le leve lalak, terme s-

förma, szí n e s kü lö nbö zö  körönaförma jü  fajta k tala lhatö k kö zö ttü k. 

Kertekben, ütca kön, parkökban gyakran ü ltetik, igen kedvelt dí szfa k. 

Lömbjükkal, terme sü kkel dí szí tenek.  

Ehetö  va ltözataik  de rcsí pte e rett bögyö it gyü jtik, sza raz, napös 

helyen aszalja k. Lekva r, zsele ke szí te sre, sü teme nyekbe, hü se telek, 

vadhü sök melle  ma rta s, e s börke szí te sre haszna lja k. Gyö gyhata sük 

is ismert. 

 

Szajkö  

http://www.veszpremvmk.hu

