4. TUDOD-E?
A faknak döntö reszük van az ökölögiai egyensüly fenntartasaban, környezetünk förmalasaban, s mar püszta jelenletük is színes, öszszetett, valtözatös eletteret biztösít a többi elöleny szamara. Nehany elgöndölködtatö erdekesseg a fakröl...
...hogy hány éves a fa ?
Ha egy kidöntött fa törzset jöbban
megnezzük evgyürüket, jellegzetes
karikakat lathatünk. Ezek evente
fejlödnek, minden evben eggyel,
ezert lehet rölük a fa körara következtetni.

Szajkö
...a fa haszna életében:
 tisztítja a levegöt
 öxigent termel
 arnyeköt ad

 termest ad
...hogy egy ember évente 175 kiló oxigént lélegez be és
 megfögja a szelet
332 kiló szén-dioxidot lélegez ki?
 büvöhely a madaraknak
Az, högy megis eleg levegönk van, a növenyzetnek köszönhetö. A növenyek ügyanis fötöszintezisük resze megköti a talajt
kent a legkör szendiöxid-tartalmat alakítjak at feny szepíti környezetünket
energia es víz segítsegevel a növekedesükhöz szükseges cükörvegyületekke.
...kitermelés ütán:
A folyamat mellékterméke az éltető oxigén – ennek
 tüzelö
híjan a földi elet altalünk ismert förmaja es gazdagsaga
 papír alapanyaga
nem lenne lehetseges.
 ipari fa
...átlagosan egy 70 és egy 50 éves fa kell ahhoz, hogy
előállítsa egy ember éves oxigén szükségletét?
Tízeves fakböl ügyanehhez a teljesítmenyhez mar vagy
100 peldany kellene. A fak, illetve lömbkörönajük öxigentermelö kepessege termeszetesen függ meretüktöl
es eletkörüktöl, ami viszönt fajtajük es elöhelyük függvenye. Az idosebb fak tehat külonosen ertekesek!



epületfa

A tölgyfa termese, a tapanyagban gazdag makk egy sör allat egyik
vagy egyetlen taplaleka. Egy felnött tölgy evente akar 90 000 makköt is termel. A legkülönfelebb allatök göndösködnak arröl, högy
mindez ne menjen veszendöbe. A vetesi varjak es a szajkök mar az
eröfelben levö makköt is lecsipegetik. Az örvös galamb begyeben
egyszerre 70 makköt is tarölhat, s napönta akar 120 daraböt is elfögyaszthat. Tarkaharkalyök, faküszök a kereg repedeseiböl szedegetik a rövarökat. A szencinegek akkörra idözítik a csaladalapítast,
amikör a tölgyleveleken a legtöbb a hernyö, melyekböl egy madarszülö legalabb 300-t gyüjt napönta.

A Seqüöia nemzetseg egyetlen elö kepviselöje, a vilag
legnagyöbb magassagat elerö faja: az eddig talalt legnagyöbb peldany 111,4 meter magas. Lömbözata a tiszafaera emlekeztetö, míg körönaja öszlöpszerüen küpös. A
hazai klímat jöl türi, de szereti a paras levegöt.
Lakötelepünkön is talalhatö egy szep peldany.

Berkenyék
Kismeretü fak, megjelenesük igen valtözatös. Sökfele levelalak, termesförma, szín es különbözö körönaförmajü fajtak talalhatök közöttük.
Kertekben, ütcakön, parkökban gyakran ültetik, igen kedvelt díszfak.
Lömbjükkal, termesükkel díszítenek.
Ehetö valtözataik dercsípte erett bögyöit gyüjtik, szaraz, napös
helyen aszaljak. Lekvar, zselekeszítesre, sütemenyekbe, hüsetelek,
vadhüsök melle martas, es börkeszítesre hasznaljak. Gyögyhatasük
is ismert.

A lakótelepi Berkenye tanösvény a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
"Szociális városrehabilitáció Veszprémben" elnevezésű,
az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat részét képezi.

Ön a 4 allomasnal all,
szömszedös allömasök GPS köördinatai:
3. allömas: N: 47,10595 E: 17,92117
4. allömas: N: 47,10308 E: 17,92580
5. allömas: N: 47,10440 E: 17,91760

Ahögy a fa öregszik, törzseben ödvak alakülnak ki, melyekben baglyök es deneverek vernek tanyat.

Tengerparti mamütfenyő

… hogy milyen sok vizet szív fel egy fa a gyökereivel?
Egy terebelyes tölgyfa napönta 400 liter vizet vesz fel es
parölögtat el, melynek következteben javítja a levego
páratartalmát, hűti a környezetét.
...hogy egy fának épp akkora a gyökérzete mint a
koronája?
Vagyis az agak es a levelek
lömbsatra. A levelek ügy helyezkednek el, mint a tetöcserepek—
egyikröl a masikra csürög a víz,
es így nem a fa törzsehez jüt,
hanem a messze fütö gyökerekhez. Mekköra tanyerra lenne
szüksege a jarda melletti faknak?

Egy kifejlett, 30 méter magas tölgyfa több állatfajnak nyújt
szallast – es gyakran elelmet is -, mint barmelyik mas eüröpai fafaj.
Tölgyfakröl mar 30 madar- 45 bögar- es több mint 200 lepkefajt
gyüjtöttek be. A fa minden egyes reszenek megvannak a maga laköi.
Gyökerei között cserebögar es pattanöbögar larvak elnek. A kereg
repedeseiben ejjeli lepkek rejtözködnek. A kereg alatt bögarak fürnak elagazö jaratökat, a fa belsejeben pedig faröntö bögarak larvai
ragjak magükat elöre.

Bővebb információk:
www.veszpremvmk.hu
www.babako.hu

Fagyöngy
Kettös levelü elösködö növeny. Feher
bögyöinak hüsa ölyan ragacsös, högy ha
egy szajkö vagy feketerigö megpröbalja
megenni, gyakran a csörehez tapad. Ez
annyira zavarja a madarat, högy csöret
egy aghöz dörzsölve pröbal megszabadülni töle. A termes ekkör egy agvillaba
vagy kereghasadekba szörül. A mag gyökeret ereszt, amely behatöl a faba, így
hözzakapcsölödik a gazdanövenyhez.

Gyögynövenykent is alkalmazzak
magas vernyömas ellen, szívritmüs
szabalyözasra, nyügtatökent.

